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ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

LEi N° 9.526, DE 13 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre o reajuste do vencimento-base da carreira do grupo 
Ocupacional de Perícias Técnico-Científicas da Polícia Científica do Pará.
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1°  o valor do vencimento-base dos cargos de provimento efetivo de 
Perito criminal, de Perito Médico-legista e de auxiliar técnico de Perícia 
da carreira do Grupo Ocupacional de Perícias Técnico-Científicas da Polícia 
Científica do Pará, de que trata a Lei Estadual n° 6.829, de 7 de fevereiro 
de 2006, passa a ser o constante no anexo Único desta lei.
art. 2°  as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por 
conta da dotação prevista nos orçamentos fiscal e da seguridade social e 
observarão os limites impostos pela lei de responsabilidade fiscal (lrf) e 
a capacidade orçamentária e financeira do Estado.
art. 3°  o anexo iii da lei estadual n° 6.829, de 2006, passa a vigorar com 
a redação do anexo Único desta lei.
art. 4°  esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 2022.
Palácio do goverNo, 13 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ANExo úNico
tABELA DE vENciMENto-BAsE Dos cARGos DA cARREiRA Do GRuPo
ocuPAcioNAL DE PERíciA técNico-ciENtíficA DA PoLíciA

ciENtíficA Do PARÁ

cARGos EfEtivos NívEL vENciMENto-BAsE

Perito criMiNal
Perito MÉdico-legista

i
ii
iii
iv
v

2.255,86
2.368,65
2.487,09
2.611,44
2.742,01

aUxiliar tÉcNico de PerÍcia

i
ii
iii
iv
v

1.669,89
1.753,38
1.841,05
1.933,11
2.029,76

Protocolo: 785569
DEcREto DE 8 DE ABRiL DE 2022

o governador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e x da constituição estadual e;
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policias Militares da reserva remunerada; e
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/279459;
d e c r e t a:
Art. 1° Fica dispensado, ex officio, o SUB TEN PM RR RG 12615 EDILSON 
cÉsar ferNaNdes, convocado pelo período de 2 (dois) anos, conforme 
publicação no Diário Oficial do Estado n° 34.490, de 12 de fevereiro de 
2021, por ter obtido  dispensa de saúde por mais de 60 (sessenta) dias, 
contínuos ou não, no período de 1 (um) ano.
art. 2° este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 24 de fevereiro de 2022.
Palácio do goverNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

DEcREto DE 8 DE ABRiL DE 2022
o governador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e x da constituição estadual e;
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policias Militares da reserva remunerada; e
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/279280;
d e c r e t a:
Art. 1° Fica dispensada, ex officio, a sUb teN PM rr rg 19592 ilta Ma-
ria da silva ferreira, convocada pelo período de 2 (dois) anos, conforme 
publicação no Diário Oficial do Estado n° 34.249, de 9 de junho de 2020, por 
ter sido julgada incapaz para o desempenho do ato ou tarefa para o qual foi 
convocada, em inspeção de saúde realizada por junta Militar de saúde.
art. 2° este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 8 de março de 2022.
Palácio do goverNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

DEcREto DE 8 DE ABRiL DE 2022
o governador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos iii e x da constituição estadual e;
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policias Militares da reserva remunerada; e
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/279376;

d e c r e t a:
Art. 1° Fica dispensada, ex officio, a SUB TEN PM RR RG 19376 ROSANA 
aParecida MUNiz daNtas de oliveira, convocada pelo período de 2 
(dois) anos, conforme publicação no Diário Oficial do Estado n° 34.729, de 
7 de outubro de 2021, por ter sido julgada incapaz para o desempenho do 
ato ou tarefa para o qual foi convocada, em inspeção de saúde realizada 
por junta Militar de saúde.
art. 2° este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 4 de março de 2022.
Palácio do goverNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

DEcREto
o goverNador do estado resolve:
autorizar cileNe Moreira sabiNo de oliveira, Presidente da junta co-
mercial do estado do Pará - jUcePa, a se ausentar de suas funções no pe-
ríodo de 25 a 29 de abril de 2022, a fim de tratar de assuntos de interesse 
particular, devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento 
da titular, vilsoN joÃo scHUber, vice-Presidente.
Palácio do goverNo, 13 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

DEcREto
o goverNador do estado resolve:
autorizar cileNe Moreira sabiNo de oliveira, Presidente da junta co-
mercial do estado do Pará - jUcePa, a viajar para cidade de tallinn - estô-
nia, de 9 a 13 de maio de 2022, sem ônus para o Estado, a fim de participar 
dos eventos: “reuniões com instituições e autoridades locais da estônia” e 
do “e-governance conference 2022”.
Palácio do goverNo, 13 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

DEcREto
o goverNador do estado resolve:
autorizar os servidores da junta comercial do estado do Pará – jUcePa, 
aiUa reis QUeiroz, gerente de Projetos, Karla da costa dias rego, 
coordenador de Núcleo e Maria de fátiMa cavalcaNte vascoNcelos, 
secretário geral, a viajarem para tallinn – estônia, no período de 9 a 13 de 
maio de 2022, sem ônus para o Estado, a fim de participarem dos eventos: 
“reuniões com instituições e autoridades locais da estônia” e do “e-gover-
nance conference 2022”.
Palácio do goverNo, 13 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

DEcREto
o goverNador do estado resolve:
autorizar berNardo albUQUerQUe de alMeida, Presidente do instituto 
de assistência dos servidores do estado do Pará, a se ausentar de suas 
funções, no período de 11 a 20 de abril de 2022, em gozo de férias regula-
mentares, referentes ao período aquisitivo 2020/2021, devendo responder 
pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, Maria lÚcia silva 
soUza, vice-Presidente.
Palácio do goverNo, 13 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 785578

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA N° 476/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/446261,
r e s o l v e:
autorizar valbetaNio barbosa MilHoMeM, secretário de estado de jus-
tiça e direitos Humanos, a viajar para Porto alegre/rs, nos dias 26 e 27 de 
abril de 2022, a fim de participar do XXII Encontro Nacional do Programa 
de Proteção a crianças e adolescentes ameaçados de Morte (PPcaaM) e do 
lançamento Nacional do Pacto de Prevenção e enfretamento da violência 
letal contra crianças, adolescentes e jovens, bem como seguir para bra-
sília/df, no período de 28 a 30 de abril de 2022, para tratativas junto ao 
Ministério da Mulher, família e direitos Humanos – MMfdH. 
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 477/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/409764,
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r e s o l v e:
i. exonerar raYrtoN carNeiro saNtos do cargo em comissão de titular 
de delegacia de Polícia, código geP-das-011.2, com lotação na Polícia 
civil, a contar de 4 de abril de 2022.
ii. nomear leilaNe carvalHo reis de araÚjo para exercer o cargo em 
comissão de titular de delegacia de Polícia, código geP-das-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 4 de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 478/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/426443,
r e s o l v e:
i. exonerar ferNaNdo aUgUsto barros oliveira do cargo em comis-
são de chefe de operações de seccional, código geP-das-011.2, com lo-
tação na Polícia civil, a contar de 7 de abril de 2022.
ii. nomear rUd gersoN Macedo dUarte para exercer o cargo em co-
missão de chefe de operações de seccional, código geP-das-011.2, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 7 de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 479/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/394473,
r e s o l v e:
i. exonerar jivago freitas ferreira do cargo em comissão de titular 
de delegacia, código geP-das-011.2, com lotação na Polícia civil, a contar 
de 1º de abril de 2022.
ii. nomear raiMUNdo aUgUsto daMasceNo soUza para exercer o car-
go em comissão de titular de delegacia, código geP-das-011.2, com lota-
ção na Polícia civil, a contar de 1º de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 480/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/375283,
r e s o l v e:
i. exonerar Marta do socorro soUza NasciMeNto do cargo em 
comissão de chefe de operações de delegacia de Polícia, código geP-
das-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 10 de janeiro de 2022.
ii. nomear cláUdio aUgUsto ferreira da Mota para exercer o cargo 
em comissão de chefe de operações de delegacia de Polícia, código geP-
das-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 10 de janeiro de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 481/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/409975,
r e s o l v e:
i. exonerar adriaNa barros Norat do cargo em comissão de diretor de 
divisão especializada, código geP-das-011.3, com lotação na Polícia civil, 
a contar de 4 de abril de 2022.
ii. nomear MiKaella da silva ferreira para exercer o cargo em co-
missão de diretor de divisão especializada, código geP-das-011.3, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 4 de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 482/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/417772,
r e s o l v e:
i. exonerar leilaNe carvalHo reis de araÚjo do cargo em comissão de 
titular de delegacia, código geP-das-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de   4 de abril de 2022.
ii. nomear adriaNa barros Norat para exercer o cargo em comissão de 
titular de delegacia, código geP-das-011.2, com lotação na Polícia civil, a 
contar de 4 de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 483/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/409902,
r e s o l v e:
nomear adrieNNe de cassia silva Pessoa para exercer o cargo em 
comissão de titular de delegacia, código geP-das-011.2, com lotação na 
Polícia civil, a contar de 4 de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 484/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/394399,
r e s o l v e:
nomear jivago freitas ferreira para exercer o cargo em comissão de 
diretor de seccional, código geP-das-011.3, com lotação na Polícia civil, 
a contar de 1° de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 485/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/451864,
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria nº 456/2022-ccg de 8 de abril de 2022, pu-
blicada no Diário Oficial nº 34.929, de 11 de abril de 2022, que exonerou 
aNtoNio cÉsar Matias de liMa do cargo em comissão de coordenador, 
código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 486/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/451864,
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria nº 459/2022-ccg de 8 de abril de 2022, pu-
blicada no Diário Oficial nº 34.929, de 11 de abril de 2022, que nomeou 
diego coiMbra dos saNtos para exercer o cargo em comissão de co-
ordenador, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 487/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/451864,
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria nº 460/2022-ccg de 8 de abril de 2022, pu-
blicada no Diário Oficial nº 34.929, de 11 de abril de 2022, que exonerou 
carlos aUgUsto soUza da costa do cargo em comissão de coorde-
nador, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 488/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/451864,
r e s o l v e:
tornar sem efeito a Portaria nº 462/2022-ccg de 8 de abril de 2022, pu-
blicada no Diário Oficial nº 34.929, de 11 de abril de 2022, que nomeou 
Pablo raPHaelsoN viNagre para exercer o cargo em comissão de coor-
denador, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado
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PoRtARiA N° 489/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/426563,
r e s o l v e:
exonerar, a pedido, regiNa rocHa rosa do cargo em comissão de diretor 
de gestão de logística, código geP-das-011.5, com lotação na secretaria de 
estado de Planejamento e administração, a contar de 1º de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes 
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 490/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
considerando os termos do Processo nº 2022/445990
r e s o l v e:
exonerar, a pedido, igor diego aNdrade de alMeida do cargo em co-
missão de gerente, código geP-das-011.3, com lotação na secretaria de 
estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia, a contar de 
11 de abril de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 491/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/439933,
r e s o l v e:
i. exonerar  gUilHerMe celso robert jUNior do cargo em  comissão de 
gerente de Núcleo regional (Marabá), código geP-das-011.3, com lotação 
na secretaria de estado de segurança Pública e defesa social.
ii. nomear HÉlio HerNaNi oeiras forMigosa para exercer o cargo em 
comissão de gerente de Núcleo regional (Marabá), código geP-das-011.3, 
com lotação na secretaria de estado de segurança Pública e defesa social.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 492/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/439941,
r e s o l v e:
i. exonerar eladio jUNior cavalcaNte bitar do cargo em comissão 
de gerente de Núcleo regional (castanhal), código geP-das-011.3, com 
lotação na secretaria de estado de segurança Pública e defesa social.
ii. nomear rosilaN de jesUs ferreira oliveira para exercer o cargo em  
comissão de gerente de Núcleo regional (castanhal), código geP-das-011.3, 
com lotação na secretaria de estado de segurança Pública e defesa social.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 493/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/445149,
r e s o l v e:
i. exonerar breNa beNtes da silva brasil do cargo em comissão de 
diretor do departamento de desenvolvimento e acompanhamento, código 
geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de saúde Pública. 
ii. nomear WaNessa de oliveira barbosa para exercer o cargo em 
comissão de diretor de departamento de desenvolvimento e acompanha-
mento, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado de 
saúde Pública. 
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 494/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/445149,
r e s o l v e:
i. exonerar Pedro rodrigUes da silva Neto do cargo em comissão de 
chefe de Unidade Mista, código geP-das-011.3, com lotação na secretaria 
de estado de saúde Pública. 
ii. nomear siMoNe triNdade de oliveira para exercer o cargo em co-
missão de chefe de Unidade Mista, código geP-das-011.3, com lotação na 
secretaria de estado de saúde Pública. 
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 495/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/445149,
r e s o l v e:
i. exonerar jHeNYfer lorraNY do carMo sarraf do cargo em comis-
são de chefe de centro de saúde, código geP-das-011.2, com lotação na 
secretaria de estado de saúde Pública. 
ii. nomear MaYco Pereira dos saNtos fUrtado para exercer o cargo 
em comissão de chefe de centro de saúde, código geP-das-011.2, com 
lotação na secretaria de estado de saúde Pública. 
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 496/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/445149,
r e s o l v e:
i. exonerar saNdro feliPe liMa da rocHa do cargo em comissão de 
chefe da divisão de organizações e serviços, código geP-das-011.3, com 
lotação na secretaria de estado de saúde Pública.
ii. nomear jHeNYfer lorraNY do carMo sarraf para exercer o cargo 
em comissão de chefe da divisão de organizações e serviços, código geP-
das-011.3, com lotação na secretaria de estado de saúde Pública.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes 
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 497/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/445149,
r e s o l v e:
i. exonerar lÍvia toMÉ de liMa fraNÇa do cargo em comissão de chefe 
de centro de saúde, código geP-das-011.2, com lotação na secretaria de 
estado de saúde Pública.
ii. nomear gleNda foNseca cUNHa para exercer o cargo em comissão 
de chefe de centro de saúde, código geP-das-011.2, com lotação na se-
cretaria de estado de saúde Pública.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes 
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 498/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/445149,
r e s o l v e:
i. exonerar rHaMir saUlo assef soUza do cargo em comissão de chefe 
de centro de saúde, código geP-das-011.2, com lotação na secretaria de 
estado de saúde Pública.
ii. nomear iracelir de MiraNda teixeira para exercer o cargo em co-
missão de chefe de centro de saúde, código geP-das-011.2, com lotação 
na secretaria de estado de saúde Pública.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes 
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 499/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, 
considerando os termos do Processo nº 2022/428432,
r e s o l v e:
nomear MaNoel lUiz da silva reNdeiro para exercer o cargo em comis-
são de diretor de feiras e Mercados, código geP-das-011.5, com lotação na 
secretaria de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

Protocolo: 785579

PoRtARiA N° 500/2022-ccG, DE 13 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
r e s o l v e:
i. exonerar gecY alves NÉ filHo do cargo em comissão de coordenador 
administrativo de Unidade Prisional, código geP-das-011.4, com lotação na se-
cretaria de estado de administração Penitenciária.
ii. nomear rosaNgela do aMaral Pereira gaMa para exercer o cargo em 
comissão de coordenador administrativo de Unidade Prisional, código geP-
das-011.4, com lotação na secretaria de estado de administração Penitenciária.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

Protocolo: 785580
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féRiAs
.

PoRtARiA N° 583/2022-cRG, de 13 de Abril de 2022.
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccg, publicado no 
doe nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsideraNdo o Processo Nº. 2022/449593, de 13/04/2022;
resolve:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, a contar de 30/03/2022, o gozo 
de férias do servidor joÃo gabriel de oliveira NUNes, id. funcional nº. 
5959290/1, concedido por meio da Portaria nº. 069/2022-ccg, publicada 
no DOE Nº. 34852, de 02/02/2022, ficando os dias interrompidos para 
gozo oportuno.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 13 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 785223

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 581/2022-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 2022/439448,  de 11/04/2022 ;
resolve:
autorizar rosaNgela rocHa tortola , diretora de administração e fi-
nanças, e valdeNira rodrigUes ferreira, coordenadora financeira, 
para movimentarem em conjunto a conta eletrônica do banco do brasil 
s/a, e realizarem os serviços abaixo discriminados:
- efetuar transferências por meio eletrônico;
- efetuar pagamentos, inclusive por meio eletrônico;
- solicitar  saldo/extratos, exceto investimentos;
- emitir comprovantes.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria, 12 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 785127

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

APostiLAMENto
.

ExtRAto Do 1º tERMo DE APostiLAMENto DE foNtE 
oRçAMENtÁRiA Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo 

Nº 013/2021 - cMG
objeto: o presente termo de apostilamento vincula-se ao contrato admi-
nistrativo nº 013/2021– cMg e seus anexos, e tem por objeto incluir fonte 
na classificação orçamentária diante da necessidade de execução de des-
pesas no referido contrato, com fulcro no art. 65, § 8º, da lei nº 8.666/93, 
Parecer jurídico nº 021/2022-assjUr/cMg e Processo administrativo ele-
trônico nº 2022/346671.
dotação orçamentária:

atividade 8315 – apoio logístico para atuação governamental

Natureza da despesa 33.90.33.03 – Passagens e despesas com locomoção / locação de Meios de transporte

funcional Programática 04.122.1297.8315

fonte do recurso 0101006355/0301006355 (tesouro do estado / locação de veículos)

contratada: ribal locadora de veÍcUlos ltda ePP
cNPj: 07.605.506/0001-73
eNd: setor complementar de indústria e abastecimento, Qd-14, coNj. 02 
s/N, lotes 01, 02 e 03, sia, brasília/df, ceP: 71.250-110.
data da assinatura: 13/04/2022.

Protocolo: 785200

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 169/2022-PGE.G.Belém, 12 de abril de 2022
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o disposto no art. 72, iii da lei 5.810/94
resolve:
coNceder, 08 (oito) dias de licença falecimento ao servidor crysthyan 
lima da silva, identidade funcional nº 5965457/1, no período de 02 a 
09.04.2022, em decorrência do falecimento de seu genitor.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 785156

PoRtARiA Nº 170/2022-PGE.G., de 13 de abril de 2022.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
resolve:
exclUir, da Portaria Nº 158/2022-Pge.g., de 31.03.2022, o residual 
de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021 da assessora camyla 
galeão de azevedo, identidade funcional nº 5927492/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 785135

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 168/2022-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 2022/123210 
e apresentação do laudo Médico da sePlad nº 88657;
resolve:
CONCEDER, 07 (sete) dias de licença saúde à Servidora Jefferson de Oli-
veira salim, identidade funcional nº 3083292/1, no período de 22.01 a 
28.01.2022, de acordo com o laudo médico nº 88657 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 785143

outRAs MAtéRiAs
.

Extrato de termo de Acordo Administrativo de Desapropriação Amigável
exercício: 2021
Processo administrativo (saj): nº 2021.02.001366
data da assinatura: 21/03/2022
valor do acordo: r$14.000.000,00 (catorze milhões de reais)
dotação orçamentária: funcional programática 12101.03.091.1494.8758 
– Promoção e defesa dos direitos constitucionais, elemento da despesa 
459061, fonte de recurso 0301 – recursos ordinários.
objeto: o termo de acordo tem como objetivo dispor sobre a desapro-
priação de três imóveis situados no Município de belém, estado do Pará, 
localizados em:
imóvel i – terreno situado na travessa joaquim távora, s/nº, 11,00m da 
Rua Ângelo Custódio e confinando do imóvel nº 294, bairro Campina, Mu-
nicípio de belém, estado do Pará, objeto da matrícula n. 9.048, livro 2-ad, 
do cartório de registro de imóveis do 1º ofício;
Imóvel II- Terreno edificado sob nº 604, sito na Travessa Joaquim Távora, 
entre avenida 16 de Novembro e rua ângelo custódio, bairro campina, 
Município de belém, estado do Pará, objeto da matrícula n. 8. 433, livro 
2-ab, do cartório de registro de imóveis do 1º ofício;
Imóvel III – Terreno edificado sob o nº 193, sito na Rua Ângelo Custódio, 
esquina da rua avertano rocha, bairro campina, Município de belém , es-
tado do Pará, objeto da matrícula n. 12.625 do livro 2- aP do cartório de 
registro de imóveis do 1º ofício
com uma área total de aproximadamente 1.538,37 m².
expropriados: espólio de farid antônio raad Massoud, representado pela 
sra. Marisol Yanina ayupe brizart, cPf/Mf: 396.933.842-53;
romney raad Massoud, cPf/Mf: 304.331.422-00
richard raad Massoud cPf/Mf: 399.491.412-49, casado com ahgara fi-
gueiredo Massoud, cPf/Mf: 440.766.492-49;
roland raad Massoud, cPf/Mf: 249.602.842-34;
intervenientes anuentes: Yolande raad Massoud, cPf/Mf: 515.879.472-34
rofama ferragens ltda., cNPj/Mf: 04.898.060/0001-24
interveniente interessado: Ministério Público do estado do Pará
ordenador: cÉsar becHara Nader Mattar jÚNior Procurador-geral justiça

Protocolo: 784909
Extrato de termo de Acordo Administrativo de Desapropriação Amigável
exercício: 2022
Processo administrativo (saj): nº 2021.02.000064
data da assinatura: 05/04/2022 – ricardo Nasser sefer
06/04/2022 – Mf agrepuária e serviços, representada por josé cledson 
felipe de Moraes e ilker Moraes ferreira
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valor do acordo: r$ 1.681.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil reais)
dotação orçamentária: funcional programática 071011512115088890 - 
sedoP, elemento da despesa 449093, fonte de recurso 0101/0301 estado.
objeto: o termo de acordo tem como objetivo dispor sobre a desapro-
priação de imóvel situado no Município de itupiranga, estado do Pará, lo-
calizado na rua boa vista, s/n, bairro santa rita de cássia, no perímetro 
compreendido entre a rua Paraná e a rua alagoa, medindo uma área de 
aproximadamente 2.400 m².
expropriada: Mf agroPecUária e serviÇos ltda., representada pelos 
sócios josé cledson felipe de Moraes cPf/Mf 639.867.102-03 e ilker Mo-
raes ferreira cPf/Mf 659.162.802-97.
cNPj/Mf: 12.030.738/0002-61
ordenador: benedito ruy santos cabral – secretário de estado de desen-
volvimento
Urbano e obras Públicas

Protocolo: 784910

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

Portaria 074/2022-GAB/sEAc
Belém PA, 12 de abril de 2022
o secretário adjUNto da secretaria estratÉgica de estado de
articUlaÇÃo da cidadaNia – seac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doe 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsideraNdo a Portaria Nº 001/2020 – gab/seac, de 22/06/2020, 
publicada no doe 34.263 de 25/06/2020;
coNsideraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNsideraNdo o Processo nº 2022/212453
resolve:
torNar seM efeito a servidora jUliaNa Marcia barroso, Mat 5945669 
Portaria N° 029/2022 – gab/seac de 21/02/2022 e a sua publicação no 
doe N° 34.872 de 22/02/2022 que coNcedia 3,5 ( três e meia) diárias 
no período de 06/03/2022 a 09/03/2022, com destino a cidade de brasília, 
no distrito federal, a serviço cujo objetivo fora descrito naquela portaria e 
respectiva publicação.
dê-se cieNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gabinete do secretário, 12 de abril de 2022
raiMUNdo josÉ PiNHeiro dos saNtos jUNior
secretário adjunto - seac

Protocolo: 785293

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

DiÁRiA
.

Portaria AGE Nº 035/2022-GAB, de 13 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 de acordo com o de-
creto estadual Nº 734/1992, de 07/04/1992, a orientação Normativa age 
Nº 001/2008, de 11/03/2008 e considerando os autos do Processo N° 
2022/448515.
resolve:
coNceder 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor josé rubens barreiros 
de leão, matrícula nº 5617162/1, ocupante do cargo de auditor-geral do 
estado, com objetivo de participar do evento de governo de inauguração 
do terminal Hidroviário de no município de santarém/Pa, no período de 
20/04/2022 a 22/04/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 785355
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto Do  PRiMEiRo tERMo ADitivo Ao coNtRAto AD-
MiNistRAtivo Nº 002/2021
Processo Nº 2021/100763 (contrato original)
Processo Nº 2022/ 406185 (primeiro aditivo)
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do 
Prazo de vigência por 12 (doze) meses do coNtrato Nº 01/2021.  o ob-
jeto inicial é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de telefonia móvel pessoal (sMP), incluindo um sistema informati-
zado de gerenciamento on-line, que permita a visualização e gerenciamen-
to de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano corporativo, 
além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis.
coNtrataNte: fUNdaÇÃo Pará
coNtratada: claro brasil s/a , cNPj: 40.432.544/0001-47
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
1. funcional Programática: 14.122.1297.8338 – 
(operacionalização das ações administrativas)
- elemento de despesa: 3390-39.58 (outros serv.de terc. Pj/serviços de 
comunicação excetotic )
- fonte de recursos: 01010 – (recursos do tesouro)
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
valor Mensal: 714,02
valor anual: 8.568,24
1. funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão/ Para-
Paz)
- elemento de despesa: 3390-39.58 (outros serv.de terc. Pj/serviços de 
comunicação excetotic )
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do tesouro)
- ação: 227161
- Pi: 1050008815c
valor Mensal: 2.070,60
valor anual: 24.847,20
1. funcional Programática: 14.122.1500.8817 – (atendimento integrado 
de crianças, adolescente e Mulheres em situação de violência)
- elemento de despesa: 3390-39.58 (outros serv.de terc. Pj/serviços de 
comunicação excetotic )
- fonte de recursos: 01010 – (recursos do tesouro)
- ação: 229896
- Pi: 1050008817c
valor Mensal: 483,14
valor anual: 5.797,68
VIGÊNCIA:  com data inicial em 08 de ABRIL de 2022 e data final em 08 
de abril de 2023
data da assiNatUra: 08/04/2022
ordeNador resPoNsável: alberto Henrique teixeira de barros
Presidente da fundação da Parapáz

Protocolo: 785248

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto  Do 1º tERMo ADitivo Ao tERMo 
coLABoRAção Nº 002/2021

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do Prazo de 
vigência por 90 (noventa) dias  ao  terMo de colaboraÇÃo  Nº 02/2021.
decorrente do processo administrativo nº 2021/914554, o objeto inicial 
é a execução do Projeto de reforma da sede da escola de saMba da 
MatiNHa, visando sediar e dar continuidade aos projetos sociais de educa-
ção, assistência, esporte e cultural que beneficiam diretamente crianças e 
adolescentes da comunidade do bairro de fátima.
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ParáPaz
coNtratada: escola de saMba da MatiNHa
da vigêNcia do terMo de colaboraÇÃo: prorrogado por 90 (noventa) 
dias, com data inicial a partir da data de sua assinatura
fUNdaMeNtaÇÃo legal: o presente termo será regido pelo disposto na 
lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes lei 
de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, na lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 com suas atualizações posteriores.
belém, 13 de abril de 2022
alberto HeNriQUe teixeira de barros
PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz

Protocolo: 785238

sEcREtARiA DE EstADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNistRAção

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

PoRtARiA coLEtivA N° 0075-Gs/sEPLAD, DE 07 DE ABRiL DE 2.022.
o secretário de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
resolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação A contar Processo
joseilda de Maria do rosário 

dos santos 5658381/013 Professor geP-M
-ad1.401 sedUc 31/08/1996 2021/1111346

luciano Kennedy vieira e silva 5962329/1 Professor classe i sedUc 21/03/2022 2022/332995

registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 07 de 
abril de 2.022.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 785112
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PoRtARiA N° 0074-Gs/sEPLAD, DE 07 DE ABRiL DE 2.022.
o secretário de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº. 2022/389867;
resolve:
exonerar a pedido, o servidor iaNN cUstodio MeNezes, matrícula nº 
5947465/1, do cargo de auxiliar em regulação de serviços Públicos, lotado 
na agencia de regulação e controle de serviços Públicos– arcoN, a con-
tar de 04/04/2.022 de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
resguardando o direito à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do 
citado diploma legal.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado dePlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 07 de 
abril de 2.022.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 785109
PoRtARiA coLEtivA N° 0076-Gs/sEPLAD, DE 12 DE ABRiL DE 2.022.
o secretário de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
resolve:
exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação A contar Processo
tever almeida cabral 103535/1 agente administrativo sesPa 01/05/2022 2022/330687

lara camilla alves santos 6403158/1 Professor classe i sedUc 11/03/2022 2022/298044
Maria alice de vasconcelos feio 

Messias 57198964/3 Professor classe i sedUc 01/04/2022 2022/370035

dione Marcia alves de Moraes 5957261/1 Professor classe i sedUc 01/04/2022 2022/402165

registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 12 de 
abril de 2.022.

Protocolo: 785250

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 311/2022-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/489257,
resolve:
forMalizar, 300 (trezentos) dias de licença Prêmio à servidora Maria de 
Nazare Paes loUreiro, id. funcional nº. 80810/3, ocupante do cargo de 
Professor colaborador de Nível superior, lotada na coordenadoria de Perícia 
Médica, nos períodos de 04/03/2022 a 02/05/2022 (refere-se ao triênio de 
01/03/1981 a 28/02/1984), 03/05/2022 a 01/07/2022 (refere-se ao tri-
ênio de 01/03/1984 a 28/02/1987), 02/07/2022 a 30/08/2022 (refere-se 
ao triênio de 01/03/1987 a 28/02/1990), 31/08/2022 a 29/10/2022 (refe-
re-se ao triênio de 01/03/1990 a 28/02/1993) e 28/10/2022 a 26/12/2022 
(refere-se ao triênio de 01/03/1993 a 28/02/1996).
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: 784994

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N° 076/2022-Gs/sEPLAD DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022 e,
coNsideraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsideraNdo o Processo n°2022/416790,
r e s o l v e:
forMalizar a designação da servidora Maria de Nazare soUza Nas-
ciMeNto, id. funcional nº. 5945696/4, ocupante do cargo de secretário 
adjunto de Planejamento e orçamento, para responder pela secretaria 
adjunta de Modernização e gestão administrativa, durante o impedimento 
legal da titular josYNelia tavares raiol, id. funcional nº. 57197304/2, 
no período de 07/04/2022 a 30/04/2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 12 de 
abril de 2022.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 785032

féRiAs
.

PoRtARiA N° 075/2022-Gs/sEPLAD DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, no uso das 
atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto governamental de 01 de abril 
de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril de 2022 e,
coNsideraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsideraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1125883 de 
07/10/2021.
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora iris al-
ves MiraNda NegrÃo id. funcional nº 54191225/4, ocupante do cargo 
de técnico de administração e finanças / diretor, lotada na diretoria de 
administração e finanças – daf/sePlad, no período de 09 de maio de 
2022 a 07 de junho de 2022, referente ao período aquisitivo de 07 de maio 
de 2021 a 06 de maio de 2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 12 de 
abril de 2022.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 784910

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 0312/2022-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 disposto do art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de 
janeiro de 1994 e, ainda, o Processo n° 2022/433899;
r e s o l v e:
forMalizar o afastamento do servidor deNisio de jesUs costa liMa, 
id. funcional nº. 5091462/1, ocupante do cargo de administrador, lo tado 
na coordenadoria de gestão de custos, a contar de 31/03/2022, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de Pessoa da família.
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: 785004

PoRtARiA N°. 314/2022-DAf/sEPLAD, DE 13 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 Processo n°2022/284769,
r e s o l v e:
i-designar a servidora Maria aNgelica saNtos de soUza, id. funcional 
nº. 57212559/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, lotada 
na coordenadoria de compras governamentais para exercer a função 
Gratificada – FG-4 de Coordenador.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 08.04.2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 13 de 
abril de 2022.
iris alves MiraNda NegrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 785568
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 66/2022-sEPLAD/PcPA, 13 DE ABRiL DE 2022 

HoMoLoGAção DA MAtRícuLA No cuRso DE foRMAção PRofissioNAL 

a secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo – se-
Plad e a PolÍcia civil do estado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, toRNAM PúBLicA a homologação da matrícula no 
Curso de Formação Profissional, conforme os termos dos Editais 
nºs 01/2020 e 58/2022, do concurso Público no c-207.
1. DA HoMoLoGAção DA MAtRícuLA DE cANDiDAtos No cuRso 
DE foRMAção PRofissioNAL 
1.1. A candidata abaixo especificada teve a matrícula homologada no Cur-
so de Formação Profissional.
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402 - EscRivão DE PoLíciA civiL
NoME iNscRição cLAssificAção 1ª fAsE

Pamella Paula arnaud gomes 4140049292 376

2.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 13 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 67/2022-sEPLAD/PcPA, 13 DE ABRiL DE 2022 

HoMoLoGAção DA MAtRícuLA No cuRso DE foRMAção PRofis-
sioNAL DE cANDiDAtos suB JuDicE
a secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo – se-
Plad e a PolÍcia civil do estado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, e em cumprimento de decisões judiciais, toRNAM PúBLi-
CA a homologação da matrícula no Curso de Formação Profissional 
dos candidatos na condição sub judice, conforme os termos dos 
Editais nºs 01/2020, 60/2022, 61/2022 e 62/2022, do concurso 
Público no c-207.
1. DA HoMoLoGAção DA MAtRícuLA DE cANDiDAtos suB JuDi-
cE No cuRso DE foRMAção PRofissioNAL 
1.1 fica divulgada no ANExo deste edital, a relação dos candidatos na 
condição sub judice que tiveram a matrícula homologada no curso de for-
mação Profissional.
2.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 13 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

ANExo 

401 - iNvEstiGADoR DE PoLíciA civiL
NoME iNscRição PRocEsso JuDiciAL Nº

iuly ribeiro correa 4130048982 0803710-62.2022.8.14.0000
luiz felipe andrade Pires de siqueira 4130056709 0803761-73.2022.8.14.0000

rogério vidal Pereira 4130042480 0803761-73.2022.8.14.0000
Monica Padilha Martins 4130027151 0803824-98.2022.8.14.0000

igor rogério araújo de sousa 4130052999 0803694-11.2022.8.14.0000

402 - EscRivão DE PoLíciA civiL
NoME iNscRição PRocEsso JuDiciAL Nº

Wladimir oliveira Pacheco 4140014471 0805372-43.2022.8.14.0006
camilo duarte ribeiro 4140048034 0803814-54.2022.8.14.0000

emerson rodrigues da costa 4140096472 0803809-32.2022.8.14.0000
lucas diogo rodrigues da silva 4140113536 0803809-32.2022.8.14.0000
ewerton felipe santana lobato 4140137303 0803809-32.2022.8.14.0000

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 68/sEPLAD/PcPA, 13 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 à decisão judicial, toRNAM 
PúBLicA A REiNtEGRAção da candidata na condição sub judice ao 
concurso Público c-207, conforme segue:

402 - EscRivão DE PoLíciA civiL
NoME iNscRição PRocEsso JuDiciAL Nº

Nubia de fatima Martins cardoso dantas - sUb jUdice 4140082367 0803359-89.2022.8.14.0000

1º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
belém/Pa, 13 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: 785562

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N.º 067, de 13 de abril de 2022.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado-ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar os servidores para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtRAtADo coNtRAto oBJEto vALoR PRocEDiMENto fiscAis

Macro coMercial 
eireli (cNPj nº 

42.838.296/0001-
64).

ctr 065/2021/
ioe
 

forNeciMeNte de to 
NNer e coMPoNeN-
tes, Para ateNder 
a iMPreNsa oficial 

do estado – ioe

r$ 3.600,00 
(três mil e 
seiscentos 

reais).

Processo N° 
2021/576454

titular: Pedro 
PaUlo ferreira Pe-
reira (MatrÍcUla 

N° 3151204/1)
suplente:

cHarles aMaral 
NUNes (MatrÍcUla 

N° 3150933/1)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNeiro
PresideNte da ioe

Protocolo: 785244
PoRtARiA N.º 066, de 13 de abril de 2022.
o Presidente da iMPreNsa oficial do estado-ioe, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar os servidores para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtRAtADo coNtRAto oBJEto vALoR PRocEDiMENto fiscAis

dHz coMÉrcio 
de sUPriMeNtos 

ltda (cNPj
nº 

20.402.517/0001-
14)

ctr 064/2021/
ioe
 

forNeciMeNte de to 
NNer e coMPoNeN-
tes, Para ateNder 
a iMPreNsa oficial 

do estado – ioe

r$167.185,64 
(cento e ses-
senta e sete 
mil, cento 
e oitenta e 
cinco reais 
e sessenta 
e quatro 

centavos).

Processo N° 
2021/576454

titular: Pedro 
PaUlo ferreira 

Pereira 
(MatrÍcUla N° 

3151204/1)
suplente:
cHarles 

aMaral NUNes 
(MatrÍcUla N° 

3150933/1)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNeiro
PresideNte da ioe

Protocolo: 785239

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 053 de 11 de abril de 2022
coNceder, a servidora Nilce vâNia NUNes da costa da silva, matrí-
cula nº 57194614/2, técnico de enfermagem, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, conforme art. 98 da lei nº 5.810 de 24/01/1994, referente ao 3º 
triênio, período compreendido entre 20/08/2016 a 19/08/2019, para usu-
fruto no período de 14/04/2022 a 13/05/2022.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 14 de abril de 2022.
aNizio besteNe jUNio
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 784932

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 051 de 11 de abril de 2022
coNceder aos servidores deste instituto, 30(trinta)dias de férias regula-
mentares no mês Maio/2022, de acordo com o art. 74 da lei 5.810/94(rjU), 
conforme quadro demonstrativo anexo.
a presente portaria entrará em vigor a partir do dia 02 de maio de 2022.
aNizio besteNe jÚNior
diretor administrativo e financeiro/iaseP

NoME MAtRicuLA PERíoDo AQui-
sitivo PERíoDo coNcEssivo

ailton lopes freire 57232117/1 2020/2021 20.05 a 03.06.2022
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ana leticia barbosa de souza 5948236/1 2021/2022 02.05 a 31.05.2022
andreia cristina bouth campos 5948235/1 2021/2022 02.05 a 31.05.2022
itamar eloy de lima cardoso 57232564/1 2020/2021 02.05 a 31.05.2022

antônio jaques cardoso Moreira 5947483/ 1 2021/2022 02.05 a 31.05.2022
joão batista dos santos Medeiros 3153886/1 2020/2021 02.05 a 31.05.2022

jorge expedito Pinto fonseca 3155617/1 2019/2020 02.05 a 31.05.2022
julia conceição aarão Monteiro 5945690/1 2021/2022 02.05 a 31.05.2022

Katia andrade da silva 5490499/6 2021/2022 02.05 a 31.05.2022
Kelvia guimarães de sousa 5894137/1 2020/2021 02.05 a 31.05.2022
lourival da silva ferreira 5905752/2 2021/2022 02.05 a 31.05.2022

Marisa rocha lobato 3155960/1 2020/2021 02.05 a 31.05.2022
rafael fortes fonseca 5947829/4 2021/2022 02.05 a 31.05.2022

raphaela lemos rodrigues 5947158/1 2021/2022 23.05 a 21.06.2022

Protocolo: 785180

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 237 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/304585 (Pae), de 
15/03/2022, que dispõe sobre o gozo de licença Prêmio.
resolve:
i – coNceder ao servidor Marlon josé ferreira de brito, matrícula funcio-
nal n° 57175693/1, ocupante do cargo de Procurador, lotado na coorde-
nadoria de contencioso, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
05/05/2022 a 03/06/2022, correspondentes ao triênio 2006/2009.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de abril de 2022. 
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 785025

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
MoDALiDADE: Pregão Eletrônico nº 03/2022 (REPEtição)
objeto: aquisição de suprimentos de informática, sob demanda, para o 
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – igePrev, conforme 
quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo de Referência.
orÇaMeNto:
Unidade orçamentária: 84201 - instituto de gestão Previdenciária do es-
tado do Pará;
Unidade gestora: 840201 - instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará;
Programa do PPa 2020/2023: 1297 – Manutenção da gestão;
Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338 - Operacionaliza-
ção de ações administrativas;
fonte de recursos: 0261000000 - recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta;
Natureza de despesa: 449052 – Material Permanente.
data de abertUra: 28/04/2022.
Hora: 09h - Horário local.
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.
belém, 14 de abril de 2022.
roberto favacHo lobato
Pregoeiro
giUssePP MeNdes
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 785047

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 238 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo os termos do Processo administrativo eletrônico n° 
2022/445968 (Pae), de 12/04/2022, que dispõe sobre férias de servidor;
resolve:
i – coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
16/05/2022 a 14/06/2022, à servidora silvia danielly do espirito santo 
cabral, matrícula nº 5957194/1, ocupante do cargo de técnico Previdenci-
ário a, lotada no gabinete da Presidência, referente ao período aquisitivo 
21/10/2020 a 20/10/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 785149

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 239 DE 13 DE ABRiL 2022
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020;
coNsideraNdo que o instituto celebrou contrato administrativo, cujo 
objeto é o desenvolvimento, manutenção e sustentação em sistemas de 
informação para as atividades do instituto, destinado ao atendimento de 
necessidades, dentre as quais, encontra-se o desenvolvimento de sistema 
de cálculo automatizado para requisições de Pequeno valor;
coNsideraNdo que o desenvolvimento do sistema será fundamental para 
efetuar cálculos automatizados, o que consequentemente evitará erros hu-
manos e a dependência de conhecimentos específicos;
coNsideraNdo que a automatização do sistema de cálculos possibilitará 
rapidez no trâmite administrativo para cumprimento das decisões judiciais 
que determinam os pagamentos de requisições de Pequeno valor;
coNsideraNdo que o sistema automatizado de cálculos evitará atrasos 
no pagamento de rPv, bem como evitará a incidência de juros moratórios, 
o que representará uma economia aos cofres públicos;
coNsideraNdo que o acompanhamento dos trabalhos referentes à im-
plementação de sistema automatizado de cálculos é imprescindível para o 
sucesso do resultado final apresentado pela empresa contratada;
CONSIDERANDO, por fim, os autos do Processo Administrativo Eletrônico 
nº 2022/451856 (Pae), de, 13/04/2022, o qual designa os servidores para 
compor a comissão interna para desenvolvimento e acompanhamento de 
trabalhos concernentes à implementação de sistema de cálculos automa-
tizados para requisições de Pequeno valor, no âmbito deste instituto de 
gestão Previdenciária do estado do Pará – igePrev.
resolve:
i – iNstitUir a comissão interna para desenvolvimento e acompanhamento 
de trabalhos concernentes à implementação de sistema de cálculos automati-
zados para requisições de Pequeno valor, no âmbito deste igePrev.
ii – desigNar os servidores listados abaixo, para compor a supracitada 
comissão:
1. 1. Maria do carMo Melo braga, matrícula nº 5948675/1, ocupante do 
cargo de técnico de Previdenciário a, lotada na coordenadoria de execução;
1. 2. aNtôNio cristHiaNo braga gUiMarÃes, matrícula nº 5948805/1, 
ocupante do cargo de técnico de administração e finanças, lotado no Nú-
cleo gestor de investimento; e
1. 3. ivaldo baia rodrigUes da silva jUNior, matrícula nº 5945932/2, 
ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado na coordenadoria 
de orçamento e finanças.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 785429
PoRtARiA Nº 240 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/452760, de 
13/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias.
resolve:
i – aUtorizar aos servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
São Paulo/SP, no período de 17/04/2022 a 21/04/2022, a fim de participarem 
da 48ª edição do congresso Nacional sobre gestão de Pessoas - coNarH : 

sERviDoREs MAtRícuLA fuNção LotAção

bruno silva da rocha 5948828/1 técnico de administração e 
finanças

coordenadoria de desenvol-
vimento de Pessoas

david Willian calandrine 
Mendes 57216888/1 assistente administrativo coordenadoria de desenvol-

vimento de Pessoas

Patricia Parnov cavalcante 5948831/1 técnico de administração e 
finanças

coordenadoria de desenvol-
vimento de Pessoas

ii – coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores acima citados, que se deslocarão conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 13 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 785561

sEcREtARiA DE EstADo
DA fAzENDA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 730 DE 13 DE ABRiL DE 2022.
o diretor de adMiNistraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.e. nº 
33.805 de 15/02/2019),
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r e s o l v e:
art. 1º desigNar os servidores, sérgio augusto Pinheiro franco de sá 
de Matrícula: 5924754/3, função: gerente fazendário e Marly anne oli-
vier de oliveira Nobumasa de Matrícula: 57191447/1, função: assistente 
administrativo ambos, lotados na célula de gestão de recursos de Ma-
teriais – cgrM/sefa, para atuarem, respectivamente como fiscal titular 
e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
da fazeNda - sefa e a empresa Hd3 coMercial tecNica eireli, sob 
o cNPj nº 34.822.903/0001-70, referente ao contrato administrativo nº 
024/2022, tendo como objeto a aquisição de Motobombas Hidráulicas de 
acordo com o termo de referência, com o edital de licitação do Pregão 
eletrônico nº 022/2022/sefa e seus respectivos anexos.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo da coNceiÇÃo
diretor de administração - sefa/Pa, em exercício

Protocolo: 785316
PoRtARiA Nº 731 DE 13 DE ABRiL DE 2022.
o diretor de adMiNistraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.e. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r e s o l v e:
art. 1º desigNar os servidores, sérgio augusto Pinheiro franco de sá de 
Matrícula: 5924754/3, função: gerente fazendário e Marly anne olivier 
de oliveira Nobumasa de Matrícula: 57191447/1, função: assistente ad-
ministrativo, ambos lotados na célula de gestão de recursos de Materiais 
– cgrM/sefa, para atuarem, respectivamente como fiscal titular e fiscal 
Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FA-
zeNda - sefa e a empresa r & N costa coMercio e servicos eireli, 
sob o cNPj 42.348.447/0001-04, referente ao contrato administrativo nº 
022/2022, tendo como objeto a aquisição de Motobombas Hidráulicas de 
acordo com o termo de referência, com o edital de licitação do Pregão 
eletrônico nº 002/2022/sefa e seus respectivos anexos.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo da coNceiÇÃo
diretor de administração - sefa/Pa, em exercício

Protocolo: 785317
PoRtARiA Nº 732 DE 13 DE ABRiL DE 2022.
o diretor de adMiNistraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.e. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r e s o l v e:
art. 1º desigNar os servidores, sérgio augusto Pinheiro franco de sá 
de Matrícula: 5924754/3, função: gerente fazendário e Marly anne oli-
vier de oliveira Nobumasa de Matrícula: 57191447/1, função: assistente 
administrativo, ambos lotados na célula de gestão de recursos de Ma-
teriais – cgrM/sefa, para atuarem, respectivamente como fiscal titular 
e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTA-
do da fazeNda - sefa e a empresa P H b de araÚjo, sob o cNPj nº 
19.018.948/0001-00, referente ao contrato administrativo nº 023/2022, 
tendo como objeto a aquisição de Motobombas Hidráulicas de acordo com 
o termo de referência, com o edital de licitação do Pregão eletrônico nº 
002/2022/sefa e seus respectivos anexos.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo da coNceiÇÃo
diretor de administração - sefa/Pa, em exercício

Protocolo: 785318
PoRtARiA Nº 729 DE 13 DE ABRiL DE 2022.
o diretor de adMiNistraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.e. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r e s o l v e:
art. 1º desigNar os servidores, sérgio augusto Pinheiro franco de sá 
de Matrícula: 5924754/3, função: gerente fazendário e Marly anne oli-
vier de oliveira Nobumasa de Matrícula: 57191447/1, função: assistente 
administrativo, ambos lotados na célula de gestão de recursos de Mate-
riais – cgrM/sefa, para atuarem, respectivamente como fiscal titular e 
Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA 
fazeNda - sefa e a empresa coMatel coMercio de Material ltda, 
sob o cNPj nº 04.510.069/0001-16, referente ao contrato administrativo 
nº 021/2022, tendo como objeto a aquisição de Motobombas Hidráulicas 
de acordo com o termo de referência, com o edital de licitação do Pregão 
eletrônico nº 002/2022/sefa e seus respectivos anexos.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo da coNceiÇÃo
diretor de administração - sefa/Pa, em exercício

Protocolo: 785315
GABiNEtE Do sEcREtÁRio

PoRtARiA Nº 254 DE 12 DE ABRiL DE 2022
reMover, a pedido, a contar de 16/03/2022, a servidora Maria lUcia Paes 
da coNsolaÇÃo, assistente técnico, id func nº 3251241/1, da Unidade 
de controle interno para o tribunal administrativo de recursos fazendários.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda
PoRtARiA Nº 253 DE 12 DE ABRiL DE 2022
reMover, a pedido, a contar de 28/03/2022, a servidora Maria josÉ 
MoUra de alMeida, técnico, id func nº 3246876/1, da Unidade de con-
trole interno para o tribunal administrativo de recursos fazendários.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda
diretoria de adMiNistraÇÃo

PoRtARiA Nº 621 DE 31 DE MARço DE 2022
aUtorizar, 12 (doze) dias de gozo de férias ao servidor ferNaNdo 
da silva ferreira jUNior, id func nº 5887135/1, auditor fiscal de 
receitas estaduais, lotado na célula de Planejamento, Monitoramento e 
estudos técnicos de fiscalização/dfi, para serem usufruídas no período de 
25/04/2022 a 06/05/2022, em virtude da interrupção das férias referente 
ao exercício de 27/09/2020 a 26/09/2021, pela Portaria Nº 3567 de 
20/12/2021, publicada no doe n° 34.844 de 26/01/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 653 DE 06 DE ABRiL DE 2022
coNceder ao servidor fraNcisco assis caroliNo jUNior, id func nº 
5861187/1, auditor fiscal de receitas estaduais/coordenador fazendário, 
lotado na cerat de Paragominas, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no 
período de 25/03/2022 a 03/04/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 654 DE 06 DE ABRiL DE 2022
aUtorizar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias a servidora reNata 
viegas PaUlo, id func nº 5280338/1, auditor fiscal de receitas estaduais, 
lotada na cecoMt, para serem usufruídas no período de 16/05/2022 a 
13/06/2022, em virtude da interrupção das férias referente ao exercício 
de 22/04/2020 a 21/04/2021, pela Portaria Nº 3281 de 18/11/2021, 
publicada no doe n° 34.783 de 02/12/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 655 DE 06 DE ABRiL DE 2022
exclUir dos efeitos da Portaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada no 
doe nº 34.879 de 03/03/2022, que concedeu férias aos servidores desta 
secretaria para o mês de abril/2022, o nome do servidor rejaldiraN 
NeY de oliveira MeNdes, id funcional nº 5280400/1, auditor fiscal de 
receitas estaduais, lotado na ceeat de substituição tributária.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 656 DE 06 DE ABRiL DE 2022
coNceder, 16 (dezesseis) dias de férias, referente ao 1° período, ao 
servidor rejaldiraN NeY de oliveira MeNdes, id func nº 5280400/1, 
auditor fiscal de receitas estaduais, lotado na ceeat de substituição tri-
butária, para serem usufruídas no período de 16/05/2022 a 31/05/2022, 
referentes ao exercício de 22/04/2020 a 21/04/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 657 DE 06 DE ABRiL DE 2022
coNceder, 14 (quatorze) dias de férias, referente ao 2° período, ao ser-
vidor rejaldiraN NeY de oliveira MeNdes, id func nº 5280400/1, 
auditor fiscal de receitas estaduais, lotado na ceeat de substituição tri-
butária, para serem usufruídas no período de 19/09/2022 a 02/10/2022, 
referentes ao exercício de 22/04/2020 a 21/04/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 700 DE 08 DE ABRiL DE 2022
iNterroMPer, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 05/04/2022, do gozo 
das férias do servidor aNtoNio PaNtoja ferreira, Marinheiro regional 
de Maquinas, id func nº 5121019/1, lotado na cecoMt, autorizadas 
pela Portaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada no doe nº 34.879, de 
03/03/2022, referente ao exercício de 26/03/2021 a 25/03/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 701 DE 08 DE ABRiL DE 2022
iNterroMPer, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 19/04/2022, do 
gozo das férias da servidora rosete Maria oliveira do rosario, 
escrevente datilografo ref. ii, id func nº 731110/1, lotada na cecoMt 
de gurupí, autorizadas pela Portaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada 
no doe nº 34.879, de 03/03/2022, referente ao exercício de 17/04/2020 
a 16/04/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 702 DE 08 DE ABRiL DE 2022
coNceder, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor reNebex Mota Novais, 
id func nº 5097150/1, fiscal de receitas estaduais, lotado na cerat de 
redenção, para serem usufruídas no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, 
referentes ao exercício de 04/02/2021 a 03/02/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 703 DE 08 DE ABRiL DE 2022
aUtorizar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor aNgelo 
liMa cUNHa, id func nº 5915730/1, auditor fiscal de receitas estaduais, 
lotado na cerat de redenção, para serem usufruídas no período de 
01/06/2022 a 29/06/2022, em virtude da interrupção das férias referente 
ao exercício de 14/08/2019 a 13/08/2020, pela Portaria Nº 2244 de 
19/10/2020, publicada no doe n° 34.389 de 28/10/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 704 DE 08 DE ABRiL DE 2022
iNterroMPer, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 05/04/2022, do 
gozo das férias da servidora Nadiege socorro araUjo MeNdoNÇa, 
assistente administrativo/secretario de gabinete, id func nº 2022303/1, 
lotada na cecoMt de itinga, concedidas pela Portaria Nº 370 de 
24/02/2022, publicada no doe nº 34.879, de 03/03/2022, referente ao 
exercício de 16/03/2021 a 15/03/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
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PoRtARiA Nº 705 DE 08 DE ABRiL DE 2022
iNterroMPer, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 05/04/2022, do gozo 
das férias da servidora Hileia araUjo araUjo, assistente administrativo, 
id func nº 3248380/2, lotada na cecoMt de itinga, concedidas pela 
Portaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada no doe nº 34.879 de 
03/03/2022, referente ao exercício de 14/03/2021 a 13/03/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 706 DE 08 DE ABRiL DE 2022
alterar, na Portaria Nº 623 de 31/03/2022, publicada no doe nº 
34.923 de 06/04/2022, o período de gozo de férias regulamentares do 
servidor alexaNdre Pereira MartiNs, id func nº 5914717/1, fiscal 
de receitas estaduais, lotado na cecoMt de gurupí, do período de 
02/05/2022 a 31/05/2022 para o período de 16/05/2022 a 31/05/2022, 
referente ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício
PoRtARiA Nº 707 DE 08 DE ABRiL DE 2022
coNceder, 14 (quatorze) dias de férias, ao servidor alexaNdre Pereira 
MartiNs, id func nº 5914717/1, fiscal de receitas estaduais, lotado na 
cecoMt de gurupí, para serem usufruídas no período de 16/08/2022 a 
29/08/2022, referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº 710 DE 11 DE ABRiL DE 2022
aUtorizar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias a servidora Meg 
lUNa soares Haber, id func nº 5280389/1, auditor fiscal de receitas 
estaduais/diretor de julgamento, lotada na julgadoria de Primeira 
instância, para serem usufruídas no período de 04/04/2022 a 02/05/2022, 
em virtude da interrupção das férias referente ao exercício de 22/04/2019 
a 21/04/2020, pela Portaria Nº 596 de 16/04/2020, publicada no doe 
n° 34.199 de 29/04/2020.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 785408

coNtRAto
.

coNtRAto: 022/2022/sEfA.
Modalidade: PREGão ELEtRôNico Nº 002/2022.
Manifestação jurídica: 122 e 59/2022/coNjUr/sefa.
objeto: É a aquisição de Motobombas Hidráulicas, de acordo com o termo 
de referência, com o edital de licitação do Pregão eletrônico nº 002/2022/
sefa e seus respectivos anexos.
data da assinatura: 07/04/2022.
vigência: 30/04/2022 a 29/04/2023..
valor total global r$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 - secretaria de estado da fazenda – sefa.
Unidade gestora: 170101 - secretaria de estado da fazenda.
função: 04 – administração.
sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 – governança Pública.
atividade: 8251 – gestão fazendária.
Natureza da despesa: 44.90.52 - equipamento e Material Permanente.
fonte de recursos: 0144 – taxas de serviços fazendários.
valor total do item 03 r$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).
contratada: r & N costa coMercio e servicos eireli, estabelecida 
na rua siqueira Mendes, nº 115 a, bairro: cidade velha, ceP: 66.020-600 
– belém/Pa; inscrita sob cNPj/Mf nº 42.348.447/0001-04, inscrição es-
tadual 15.769.462-3, telefone (91) 3355-2054, (91) 98563-8024, email: 
comercial.nautica@outlook.com.
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNceiÇÃo.

Protocolo: 785047
coNtRAto: 021/2022/sEfA.
Modalidade: PREGão ELEtRôNico Nº 002/2022.
Manifestação jurídica: 122 e 59/2022/coNjUr/sefa.
objeto: É a aquisição de Motobombas Hidráulicas, de acordo com o termo 
de referência, com o edital de licitação do Pregão eletrônico nº 002/2022/
sefa e seus respectivos anexos.
data da assinatura: 07/04/2022.
vigência: 30/04/2022 a 29/04/2023.
valor total global r$ r$ 4.474,99 (Quatro mil quatrocentos e setenta e 
quatro reais e noventa e nove centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 - secretaria de estado da fazenda – sefa.
Unidade gestora: 170101 - secretaria de estado da fazenda.
função: 04 – administração.
sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 – governança Pública.
atividade: 8251 – gestão fazendária.
Natureza da despesa: 44.90.52 - equipamento e Material Permanente.
fonte de recursos: 0144 – taxas de serviços fazendários.
valor total dos itens 01, 02, 04 e 07 r$ 4.474,99 (quatro mil e quatrocen-
tos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
contratada: coMatel coMercio de Material ltda, estabelecida na 
travessa josé Pio, nº 545 bairro: Umarizal, ceP: 66.050-240 – belém/
Pa, inscrita sob cNPj/Mf nº 04.510.069/0001-16, inscrição estadual 
15.218.849-5, telefone (91) 3204-2601, email: licitacao@comatel.com.br.
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNceiÇÃo.

Protocolo: 785045

coNtRAto: 023/2022/sEfA.
Modalidade: PREGão ELEtRôNico Nº 002/2022.
Manifestação jurídica: 122 e 59/2022/coNjUr/sefa.
objeto: É a aquisição de Motobombas Hidráulicas, de acordo com o termo 
de referência, com o edital de licitação do Pregão eletrônico nº 002/2022/
sefa e seus respectivos anexos.
data da assinatura: 07/04/2022.
vigência: 30/04/2022 a 29/04/2023..
valor total global r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 - secretaria de estado da fazenda – sefa.
Unidade gestora: 170101 - secretaria de estado da fazenda.
função: 04 – administração.
sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 – governança Pública.
atividade: 8251 – gestão fazendária.
Natureza da despesa: 44.90.52 - equipamento e Material Permanente.
fonte de recursos: 0144 – taxas de serviços fazendários.
valor total do item 05 r$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
contratada: P H b de araUjo ePP, estabelecida na rua da Marinha, nº 
124, bairro: Marambaia, ceP: 66.620-200 – belém/Pa; inscrita sob cNPj/
Mf nº 19.018.948/0001-00, inscrição estadual 15.426.110-6, telefone 
(91) 99392-2222, email: phbaraujo@outlook.com
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNceiÇÃo.

Protocolo: 785051
coNtRAto: 024/2022/sEfA.
Modalidade: PREGão ELEtRôNico Nº 002/2022.
Manifestação jurídica: 122 e 59/2022/coNjUr/sefa.
objeto: É a aquisição de Motobombas Hidráulicas, de acordo com o termo 
de referência, com o edital de licitação do Pregão eletrônico nº 002/2022/
sefa e seus respectivos anexos.
data da assinatura: 07/04/2022.
vigência: 30/04/2022 a 29/04/2023..
valor total global r$ 4.499,99 (Quatro mil e quatrocentos e noventa e 
nove reais e noventa e nove centavos).
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251.
Órgão: 17101 - secretaria de estado da fazenda – sefa.
Unidade gestora: 170101 - secretaria de estado da fazenda.
função: 04 – administração.
sub-função: 123 - administração financeira.
Programa: 1508 – governança Pública.
atividade: 8251 – gestão fazendária.
Natureza da despesa: 44.90.52 - equipamento e Material Permanente.
fonte de recursos: 0144 – taxas de serviços fazendários.
valor total do item 06 r$ 4.499,99 (Quatro mil e quatrocentos e noventa 
e nove reais e noventa e nove centavos).
contratada: Hd3 coMercial tÉcNica eireli, estabelecida na rua dona 
Marquinha, nº 605, Qd 22, lt 17, bairro: Negrão de lima, ceP: 74.650-
130 – goiânia/go; inscrita sob cNPj/Mf nº 34.822.903/0001-70, telefone 
(62) 99869-7606, email: licitaçãohd3@gmail.com
ordenador: aNÍdio MoUtiNHo da coNceiÇÃo.

Protocolo: 785052

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo aditivo: 1º
contrato:057/2021/sEfA
data da assinatura:01/04/2022
Justificativa: Art.57,II da Lei n° 8.666/93 e na Manifestação nº 109/2022/
coNjUr/sefa, o presente termo aditivo, tem porobjeto a alteração impli-
cará em acréscimo financeiro de R$ 321.789,36 (Trezentos e vinte e um, 
setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) equivalentes a 
33,06% do valor inicial do contrato, que passa de r$ 973.098,77 (nove-
centos e setenta e três mil, noventa e oito reais e setenta e sete centavos) 
para r$ 1.294.888,13 (Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, oito-
centos e oitenta e oito mil e treze centavos). a prorrogação, pelo período 
de 2 (dois) meses, do prazo de execução previsto na cláusula Nona do 
contrato, que passa a ser de 10 (dez) meses
funcional Programática/atividade:170106.04.451.1508.7552.Natureza da 
despesa:44.90.39 – outros serviços de terceiros Pessoa jurídica. fonte de 
recursos: 0176 - fundo de investimento da administração tributária do 
estado do Pará - fiPat
contratado:estrUtUral coNstrUÇÕes e serviÇos eireli, 
cNPj:08.928.777/0001-22,
endereço: avenida Perimetral, nº 1630, bairro Marco, ceP: 66095-780,belém/Pa
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUtiNHo da coNceiÇÃo.

Protocolo: 785357

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção.
PREGão ELEtRoNico Nº 005/2022.
a sefa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na mo-
dalidade PregÃo eletroNico - tipo menor preço por lote, conforme abaixo:
objeto: É a contratação de empresa especializada em Manutenção Pre-
ventiva e corretiva de sistema de climatização com tecnologia vrf (fluxo 
refrigerante variável), para todos os ambientes de trabalho do prédio da 
central de serviços da sefa/ cerat belém.
data da abertUra: 29/04/2022 - as 10h00min Horas.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
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tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cglc, na avenida visconde de souza franco nº 110, bairro reduto, 
ceP. 66.053-000 - belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon galhardo de araújo
Pregoeiro
cglc/dad/sefa

Protocolo: 785044

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
PRocEsso ADMiNistRAtivo ELEtRôNico Nº 2020/487751
toMada de PreÇos  Nº 006/2021/sefa
objeto: reforma geral da Unidade cerat altaMira.
a secretaria de estado da fazenda do Pará - sefa, por meio de sua comis-
são Permanente de licitação, torna público para conhecimento dos licitan-
tes participantes do Processo licitatório em epígrafe o resultado da fase de 
classificação das propostas financeiras, conforme abaixo:
classificada: execUtiva serviÇos tÉcNicos esPecializados 
ltda, com proposta no valor global de r$602.200,03 (seiscentos e dois 
mil, duzentos reais e três centavos);
desclassificadas: vb dos saNtos coNstrUtora eireli e tUPaiU coNs-
trUÇÕes e serviÇos ltda – ePP, com fundamento na regra constante dos 
subitens 9.11 e 9.12.1 do edital de licitação e do art. 48, i, da lei 8.666/1993.
informa-se que o prazo para eventual recurso administrativo correrá con-
forme previsto no art. 109 da lei 8.666/1993.
o inteiro teor da presente decisão encontra-se acessível no endereço eletrônico: 
http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br.
a nota técnica em http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações).
Mais informações através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br
belém/Pa, 12 de abril de 2022.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/sefa-Pa

Protocolo: 785270

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 11/2022
PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 2022/30534
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da secretaria de estado da fazeNda, inscrita no cNPj n.º 
05.054.903/0001-79 e a empresa s da c saNtos coMercio e servicos 
ltda, pessoa jurídica inscrita no cNPj/Mf sob o nº 40.508.894.0001/40.
do objeto do coNtrato:  contratação de empresa especializada para 
fornecimento de garrafões de água mineral, natural, potável, não gaseifi-
cada, acondicionada em garrafões de 20 litros, com lacre de segurança, em 
unidade da sefa situada na rod br 316, km 280- centro do Povoado alto 
bonito- cachoeira do Piriá-Pa. serão fornecidas 50 (cinqüenta) unidades 
de garrafões por mês, durante 12 meses.
valor global: r$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais).
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de disPeNsa de licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei fede-
ral nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
recUrsos orÇaMeNtários:
funcional Programática/ atividade: 17101.04. 123.1508.8251
Órgão: 17101 - secretaria de estado da fazenda – sefa
Unidade gestora: 170101 – secretaria de estado da fazenda
função: 04 – administração
sub-função: 123 – administração financeira
Programa: 1508 – governança Pública
atividade: 8251 – gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
valor estimado: r$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais).
ordeNador resPoNsável: rené de oliveira e sousa júnior – secretário 
de estado da fazenda
foro: belém, estado do Pará.
data: 04 de abril de 2022.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazeNda

Protocolo: 785023

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo 2022/30534 para a contratação de 
empresa para atender as necessidades da secretaria de estado da fazen-
da do estado do Pará, através da empresa s da c saNtos coMercio e 
servicos ltda
valor : r$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais).
belém (Pa),  04 de abril de 2022.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazeNda

Protocolo: 785026

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 003/2022
o diretor de administração da secretaria da fazenda do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Portaria Nº 
451 de 13 fevereiro de 2019;

coNsideraNdo o resultado de julgamento pela comissão de licita-
ção para o Processo licitatório nº 2022/266640 do Pregão eletrônico nº 
003/2022 e em consonância com a Manifestação jurídica nº 94 /2022/
CONJUR/SEFA, cujo objeto é Aquisição de Materiais de Sinalização, a fim 
de atender as demandas das Unidades fazendárias desta secretaria de 
Estado da Fazenda do Pará - SEFA/PA, de acordo com as especificações 
e quantidades descritas no aNexo i deste termo – estudo técnico Pre-
liminar. Na seqüência 05 contém o estudo técnico Preliminar, anexo i do 
termo de referência, cuja exigência decorre dos arts. 3º, iv, 8º, i, e 14, 
i, do decreto nº 534/2020, em conformidade com resultado do Pregão 
eletrônico nº 003/2022, nas seqüências 137 a 140 do referido processo.
coNsideraNdo os princípios estabelecidos na lei federal nº 8.666, de 
21.06.1993, decreto estadual 534/2020 e suas alterações, no que se refe-
re à legalidade, impessoalidade, Moralidade, igualdade, Probidade admi-
nistrativa e Eficiência ao procedimento adotado e em conformidade com a 
Manifestação jurídica nº 94/2022/coNjUr/sefa, cujo objeto é aquisição 
de Materiais de Sinalização, a fim de atender as demandas das Unidades 
fazendárias desta secretaria de estado da fazenda do Pará - sefa/Pa, 
de acordo com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I 
do Termo de Referência. Conforme as Especificações contidas no Termo 
de referência e seus anexos na seqüência 05, em conformidade com re-
sultado do Pregão eletrônico nº 003/2022, nas seqüências 137 a 140 do 
referido processo.
r e s o l v e:
HoMologar o resultado do julgamento proferido pelo Pregoeiro referente 
ao Processo licitatório nº 2022/266640, a favor das seguintes empresas: 
eliaNdro jose MacHado coMercio e servicos Me de cNPj sob nº 
13.395.341/0001-55 no item 01 cone de sinalização, totalizando o melhor 
lance desse item no total de r$ 11.898,53 (onze mil e oitocentos e noven-
ta e oito reais e cinqüenta e três centavos), a empresa fortcleaN co-
Mercio de eQUiPaMeNtos eireli de cNPj sob nº 36.327.075/0001-29 
nos itens 02 cilindro canalizador de tráfego e 03 cone balizador cilindrico, 
totalizando o melhor lance em r$ 14.240,72 (Quatorze mil e duzentos e 
quarenta reais e setenta e dois centavos).
o valor estimado em r$ 33.648,70 (trinta e três mil e seiscentos e qua-
renta e oito reais e setenta centavos), possuindo uma diferença em r$ 
7.509,45 (sete mil e quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), 
gerando uma economia de 22,32 %, para a secretaria de estado da fa-
zenda – sefa. ficando o resultado final do Pregão eletrônico nº 003/2022 
nos itens 01, 02 e 03, no total adjudicado e Homologado em r$ 26.139,25 
(vinte e seis mil e cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).
este instrumento foi Publicado nesta data, por esta secretaria, de modo a 
tornar público o resultado do certame licitatório, como também, produzir 
seus legítimos e ulteriores de direito.
belém (Pa), 11 de abril de 2022.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração – sefa,em exercício

Protocolo: 785312

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº734,13 DE ABRiLDE 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da fazeNda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 061 
de 29/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e, conside-
rando o processo nº 2022/446974- resolve:
coNceder a servidora fraNceMárcia ferreira carvalHo, cargo as-
sistente administrativo, Matricula nº 03249557-01, portadora do cPf nº 
255.973.882-15,
suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - gestÃo fazeNdária
33.90.30 - Material de coNsUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNte de recUrsos: 0101 - recUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cecoMt-ca-
rajás, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de abril do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
PoRtARiA Nº735,13DE ABRiL DE 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da fazeNda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022425934-resolve:
coNceder a servidora aNa Márcia MeNdes braga, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº5225884/1 , portadora do cPf nº 281.986.382-
53, suprimento de fundos no valor total de r$ 2.500,00 ( dois mil e qui-
nhentos reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - gestÃo fazeNdária
33.90.30 - Material de coNsUMo: 1.000,00 ( mil reais )
33.90.39 - serviÇo de terceiro Pessoa jUrÍdica: 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
foNte de recUrsos: 0101 - recUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cerat-Ma-
rabá, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de abril do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 785098
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DiÁRiA
.

o DiREtoR DE ADMiNistRAção DA sEcREtARiA DE EstADo DA 
fAzENDA, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
PoRtARiA Nº 712 de 11 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias ao 
servidor gideao batista bezerra de oliveira, nº 0511737201, Moto-
rista, coord. exec de coNtrole Mercadoria eM traNs. do  ara-
GUAIA, objetivo de conduzir veículo oficial na UECOMT SÃO JOSE PONTÃO, 
no período de 11.04.2022 à 20.04.2022, no trecho conceição do araguaia 
- são jose Pontão - conceição do araguaia.
PoRtARiA Nº 715 de 12 de abril de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor ferNaNdo Matos NUNes, nº 0004897601, fiscal -c, coorde-
NaÇÃo execUtiva de coNtrole de Mercadorias eM trâNsito, obje-
tivo de participar de operação de fiscalização do pescado - Br 316, no perí-
odo de 12.04.2022 à 13.04.2022, no trecho belém - santa Maria - belém.
PoRtARiA N.º de 714 de 12 de abril de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor PaUlo sergio ePifaNio de soUza, nº 0070066502, aUdi-
tor -c, coordeNaÇÃo execUtiva de coNtrole de Mercadorias eM 
TRÂNSITO, objetivo de participar de operação de fiscalização do  pescado 
- br 316, no período de 12.04.2022 à 13.04.2022, no trecho belém - santa 
Maria - belém.
PoRtARiA Nº 716 de 12 de abril de 2022 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor carlos roberto dos saNtos Medeiros, nº 0324842901, 
Motorista, coord. exec. de coNtrole Mercadoria eM traNs.de 
CARAJÁS, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT GURUPI, no pe-
ríodo de 15.04.2022 à 30.04.2022, no trecho Marabá - gurupi - Marabá.
PoRtARiA Nº 717 de 12 de abril de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor jose lUiz oliveira MartiNs, nº 0000566501, Motorista, 
coordeNaÇÃo execUtiva de coNtrole de Mercadorias eM trâN-
SITO, objetivo de conduzir veículo oficial, no período de 12.04.2022 à 
13.04.2022, no trecho belém - santa Maria - belém.
PoRtARiA Nº 719 de 12 de abril de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
a servidora vaNja Maria goMes MiraNda, nº 0324625601, ocupante 
do cargo de aUx. de adMiNistracao, coordeNaÇÃo execUtiva de 
coNtrole de Mercadorias eM trâNsito, objetivo de desenvolver ati-
vidades administrativas na cecoMt aragUaia, no período de 18.04.2022 
à 02.05.2022, no trecho belém - conceição do araguaia - belém.
PoRtARiA Nº 718 de 12 de abril de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor aNtoNio MaNoel da silva biteNcoUrt, nº 0205659302, fis-
cal -c, coordeNaÇÃo exec. esPecial de adM.trib. de sUbst. tri-
bUtária, objetivo de realizar vistorias em barcos de pesca, no período de 
13.04.2022 à 14.04.2022, no trecho belém  - bragança - belém.
PoRtARiA Nº 724 de 12 de abril de 2022 autorizar 6 e 1/2  diárias 
ao servidor gilsoN coNceicao MarQUes, nº 0512851001, fiscal-c, 
coord. exec de coNtrole Mercadoria eM traNs. do  aragUaia, 
objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT SÃO JOSE 
PoNtÃo, no período de 14.04.2022 à 20.04.2022, no trecho conceição do 
araguaia - são jose Pontão - conceição do araguaia.
PoRtARiA Nº 725 de 12 de abril de 2022 autorizar 1/2  diária a servi-
dora tHais cavaleiro de Macedo coelHo, nº 0591576902, gereNte 
fazeNdario, cÉlUla de gestÃo de recUrsos Materiais, objetivo de 
vistoria técnica na obra de reforma geral da unidade cerat castaNHal, 
no período de 13.04.2022, no trecho belém -castanhal - belém.
PoRtARiA Nº 720 de 12 de abril de 2022 autorizar 13 e 1/2  diárias ao 
servidor ferNaNdo aUgUsto barata filHo, nº 0513246001, fiscal -c, 
coord. exec. de coNtrole Mercadoria eM traNs.de carajás, obje-
tivo de participar de trabalho itinerante na cecoMt itiNga, no período de 
19.04.2022 à 02.05.2022, no trecho Marabá - itinga - Marabá.
PoRtARiA Nº 723 de 13 de abril de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor edevaldo barroso estUMaNo, nº 0520873401, Motorista, 
UNidade de execUÇÃo de coNtrole de Merc.trâNsito da graNde 
BELÉM, objetivo de conduzir veículo oficial em Santarém, no período de 
19.04.2022 à 21.04.2022, no trecho belém - santarém - belém.
PoRtARiA Nº de 617 de 31 de março de 2022 autorizar 2 e 1/2  di-
árias a servidora roseMarY soUsa da silva, nº 0000415401, tecNico 
eM gestao PUblica, cÉlUla de coNtabilidade, objetivo de realizar 
visita técnica na secretaria da fazenda do rio grande do sul, no período de 
18.04.2022 à 20.04.2022, no trecho belém - Porto alegre - belém.
PoRtARiA Nº 618 de 01 de abril de 2222 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor saNdro Marcelo araUjo da cUNHa, nº 9906632001, coN-
sUltor iNdividUal, diretoria de gestao coNtabil e fiscal, obje-
tivo de realizar visita técnica na secretaria da fazenda do rio grande do 
sul, no período de 18.04.2022  à  20.04.2022, no trecho belém - Porto 
alegre - belém.
PoRtARiA Nº 699 de 08 de abril de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias a 
servidora siMoNe PoNtes de figUeiredo, nº 0514410801, assisteNte 
adMiNistrativo, coordeNaÇÃo execUtiva de coNtrole de Merca-
dorias eM trâNsito,  objetivo de desenvolver atividades administrativas 
na cecoMt aragUaia, no período de 18.04.2022 à 02.05.2022, no trecho 
belém - conceição do araguaia - belém.

Protocolo: 784999

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito a publicação no DoE n° 34.932 de 13 de abril 
de 2022, protocolo sob nº 784601, referente ao extrato de contrato 
n. 014/2022.

Protocolo: 785515

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiAs DE isENção DE icMs – cAt
Portaria n.º202201000415 de 13/04/2022 - 
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 dos santos – cPf: 152.563.242-68
Marca: HoNda/citY toUriNg NeW sedaN cvt at 1.5 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000409 de 13/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000467/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: edilene campos sobrinho – cPf: 007.593.192-35
Marca: cHev/oNix PlUs 10tat Pr2 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000411 de 13/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002180/sEfA
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: jose luis sousa dos santos – cPf: 140.523.772-49
Marca: fiat/PUlse drive at 1.3 flex tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000413 de 13/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000906/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: francisco alves rosa – cPf: 565.869.812-04
Marca: volKsWageN NivUs HigHliNe tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000403 de 13/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002203/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: Mario Henrique Mendes de sousa – cPf: 227.798.412-49
Marca: toYota/Yaris sd xl 15 at tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000405 de 13/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002040/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: valdir Maquim – cPf: 107.955.678-80
Marca: cHev/sPiN 1.8l at act 7 lUgares tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000407 de 13/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001675/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: elielza garcia de oliveira – cPf: 629.268.452-00
Marca: toYota/Yaris Ha xl15 flex aUtoMático tipo: Pas/automóvel

PoRtARiAs DE isENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202204001472, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002049/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: Messias da cunha oliveira – cPf: 451.038.952-34
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla aPreMiUMH/Pas/automovel/9brbY3be9N4022793
Portaria n.º202204001474, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000471/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: breno luis Pires – cPf: 872.482.632-49
Marca/tipo/chassi
vW/voYage 1.6l af5/Pas/automovel/9bWdl45U4Kt113288
Portaria n.º202204001476, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 132022730000747/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato araujo – cPf: 145.527.523-91
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Kg338696
Portaria n.º202204001478, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001586/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: guilherme Maia feitosa – cPf: 041.860.362-68
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd xls15 at/Pas/automovel/9brb29bt0j2163678
Portaria n.º202204001480, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001665/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: alessandro de sousa Pinto – cPf: 562.295.692-72
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.8 ltz/Pas/automovel/9bgjc69z0eb282203
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Portaria n.º202204001482, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001669/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 Hamilton Pereira de almeida – cPf: 146.884.332-04
Marca/tipo/chassi
fiat/WeeKeNd attractive/Pas/automovel/9bd37412Uf5078081
Portaria n.º202204001484, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001675/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 dutra sousa – cPf: 046.328.772-04
Marca/tipo/chassi
HYUNdai/Hb20 1.0M coMfor/Pas/automovel/9bHbg51cajP858381
Portaria n.º202204001486, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002183/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: dimmy carter cardoso ferreira – cPf: 667.916.932-15
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713Hj3334928
Portaria n.º202204001488, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001708/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: rodrigo Pontes Pereira – cPf: 842.711.912-72
Marca/tipo/chassi
cHev/tracKer t a lt/Pas/automovel/9bgeb76H0Nb187258
Portaria n.º202204001490, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001834/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: Jefferson Lopes Cavalcante Junior – CPF: 254.336.952-04
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0jg328388
Portaria n.º202204001492, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001045/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: edson jose da silva fernandes – cPf: 080.879.202-44
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa el 1.4 flex/Pas/automovel/9bd372171d4030146
Portaria n.º202204001494, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001469/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: Nemias Modesto de almeida – cPf: 070.076.712-68
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Hg190145
Portaria n.º202204001496, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000903/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: joão rosinaldo santos da costa – cPf: 653.892.712-20
Marca/tipo/chassi
cHev/oNix PlUs 10tMt ltz/Pas/automovel/9bgeN69H0lg230358
Portaria n.º202204001498, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730000667/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: ezequiel da silva josé – cPf: 795.928.059-20
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 ltz/Pas/automovel/9bgjc69v0jb233991
Portaria n.º202204001500, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 82022730000415/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: gilcley silva dias – cPf: 655.306.752-04
Marca/tipo/chassi
vW/t cross Hl tsi ae/Pas/automovel/9bWbj6bf4l4080514
Portaria n.º202204001502, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001666/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 bernardo silva gonçalves – cPf: 002.904.762-59
Marca/tipo/chassi
fiat/UNo WaY 1.0/Pas/automovel/9bd195162e0566379
Portaria n.º202204001504, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002194/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos jean sousa do Nascimento – cPf: 582.929.182-72
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Kg322045
Portaria n.º202204001506, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000488/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: ivaldo do rosario ribeiro – cPf: 777.574.162-72
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359afdNU198008

Portaria n.º202204001508, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002023/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: orlando da silva vilhena junior – cPf: 709.322.122-04
Marca/tipo/chassi
NissaN/versa 16 sl/Pas/automovel/94dbcaN17Hb101438
Portaria n.º202204001510, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001661/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 de sousa evangelista – cPf: 120.401.502-34
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd x vsc Mt/Pas/automovel/9brb29bt1l2257331
Portaria n.º202204001512, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 82022730000474/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 roberto ferreira – cPf: 449.134.863-49
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l at ltz/Pas/automovel/9bgjc7520Kb214431
Portaria n.º202204001514, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001664/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: luzinelson Nunes ferreira – cPf: 612.519.092-72
Marca/tipo/chassi
fiat/Palio attractiv 1.0/Pas/automovel/9bd196271c2034291
Portaria n.º202204001516, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001677/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: orlando sousa de araujo – cPf: 194.947.772-04
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0jg330207
Portaria n.º202204001518, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001676/sEfA
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos ivan leal Nogueira – cPf: 100.655.202-20
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa esseNce 1.6/Pas/automovel/9bd19716tf3254036
Portaria n.º202204001520, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001671/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: cleonice carnauba de azevedo – cPf: 892.166.952-34
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 ltz/Pas/automovel/9bgjc69x0eb252380
Portaria n.º202204001522, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000751/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: Nacime rebouças gomes – cPf: 767.219.063-68
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/cobalt 1.4 ltz/Pas/automovel/9bgjc69v0jb241294
Portaria n.º202204001524, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001667/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 fernandes santos da silva – cPf: 110.346.372-15
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0Hg242129
Portaria n.º202204001526, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002181/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 raimundo Pena de oliveira – cPf: 297.217.252-34
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9bWag5bz6MP067603
Portaria n.º202204001528, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 82022730000476/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 carlos soares leandro – cPf: 305.855.112-68
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dNU164238
Portaria n.º202204001530, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002166/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: gabriel de jesus coelho almeida – cPf: 235.551.812-20
Marca/tipo/chassi
i/vW sPacefox tl Mbv/Pas/automovel/8aWPb45z3ja512069
Portaria n.º202204001532, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001624/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: dorimar luis alexandre da silva – cPf: 161.210.822-91
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713HM3389220
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Portaria n.º202204001534, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000798/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: gilvan rodrigues da silva – cPf: 752.300.462-87
Marca/tipo/chassi
vW/voYage 1.6l Mb5/Pas/automovel/9bWdb45UxKt073060
Portaria n.º202204001536, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002179/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: azamor favacho da silva filho – cPf: 049.107.022-53
Marca/tipo/chassi
df/Pas/automovel/9brbY3be1N4023761
Portaria n.º202204001538, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002196/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: azael barbosa da silva – cPf: 224.322.132-20
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd x 15l at/Pas/automovel/9brb29bt6j2205061
Portaria n.º202204001540, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002201/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: giselle de sousa barbosa – cPf: 894.643.382-53
Marca/tipo/chassi
HoNda/citY exl cvt/Pas/automovel/93HgM6690Mz203840
Portaria n.º202204001542, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 32022730000788/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: luis roberto cabral – cPf: 223.959.112-91
Marca/tipo/chassi
i/NissaN versa seNse Mt/Pas/automovel/3N1cN8ae4Ml839393
Portaria n.º202204001544, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002182/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: roberto camelo duarte – cPf: 148.770.152-72
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69r0fg405259
Portaria n.º202204001546, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001670/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: eduardo Nunes do Nascimento – cPf: 136.141.772-20
Marca/tipo/chassi
ford/ecosPort fsl 1.6/Mis/camioneta/9bfzb55P9f8536367
Portaria n.º202204001548, de 13/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000487/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: elizangela salgado ferreira – cPf: 717.212.902-49
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla aPreMiUMH/Pas/automovel/9brbY3be2M4009401

Protocolo: 785228
coMuNicADo DE 13 DE ABRiL DE 2022
a Presidente da comissão organizadora do concurso de remoção nº 
001/2022, instituída pela Portaria Nº 089, de 31 de jaNeiro de 2022, 
da secretaria de estado da fazenda, em conformidade com o disposto no 
anexo iii, de que trata o § 2º, art. 3º da Portaria Nº 185 de 16 de março de 
2022, torna pública a Classificação Preliminar dos servidores integrantes das 
carreiras da administração tributária inscritos no referido certame.

NoME Do sERviDoR cARGo Do
sERviDoR

uNiDADE DE 
oRiGEM

uNiDADE DE
DEstiNo situAção

arNaldo rodrigUes 
botelHo cHaves

aUditor fiscal de
rec. estadUais

 
cerat redeNÇÃo cerat altaMira

 classificado

liliaN de jesUs PeNHa 
viaNa NogUeira

aUditor fiscal de rec. 
estadUais

 
cerat Marabá ceeat-gc

 classificado

adriaNo HeNriQUe 
correa ferNaNdes

aUditor fiscal de rec. 
estadUais

 

cecoMt aragUaia
 

cerat redeNÇÃo
 classificado

saNdro Moreira de 
araUjo

aUditor fiscal de
rec. estadUais

 

cecoMt aragUaia
 

cerat saNtarÉM
 classificado

aNtoNio MaNoel de 
soUza jUNior

aUditor fiscal de rec. 
estadUais

 

dtr
caeN

 

cerat redeNÇÃo
 classificado

evaNdro cesar grillo 
MacHado

aUditor fiscal de rec. 
estadUais

 

cerat redeNÇÃo
 

cerat
Marabá

 
classificado

daUglisH sales alves
aUditor fiscal de rec. 

estadUais
 

cerat
altaMira cerat redeNÇÃo classificado

jesUs laUete de brito 
Moreira fiscal de rec. estadUais cecoMt

base caNdirU
cecoMt
gUrUPi classificado

carlos alberto gUtz 
MillaK jUNior fiscal de rec. estadUais cecoMt

aragUaia cecoMt aragUaia classificado

virgiNia lUcia Neves 
do NasciMeNto fiscal de rec. estadUais cecoMt

aragUaia

cecoMt
serra do ca-

cHiMbo
classificado

alexaNdre costa 
NasciMeNto

fiscal de rec. estadUais
 

daif
ccda

cecoMt
gUrUPi

NÃo classifi-
cado

edieleN loPes silva da silva
PresideNte

Protocolo: 785497
Dfi - Ato DE cREDENciAMENto - cooMPEscAR
a secretaria de estado da fazeNda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMs, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto 
nº 4676,  de 18/06/2001), credeNcia, através deste ato, as embarca-
ções pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COO-
Perativa Mista de Pesca e aQUicUltUra da regiÃo do salgado, 
cNPj: 19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel 
destinado a consumo próprio com isenção de icMs, das distribuidoras de 
combustíveis, também credenciadas, considerando a publicação no diário 
Oficial da União, da Portaria de nº: 560, de 04/02/2022, do Ministério de 
agricultura, Pecuária e abastecimento/  secretaria  de aquicultura e Pesca 
, na forma do disposto no inciso vii do art. 23 da lei nº 10.683, de 28 
de maio de 2003, e do anexo i da instrução Normativa nº 18, de 25 de 
agosto de 2006.

Nº BENEficiÁRio iE EMBARcA-
ção

Nº 
LAcRE cotA cAPitANiA sEAP

1 iPesca eMPresa de Pesca-
dos brasil ltda - Me . 15.426.424-5 coreNav i 0187 214.508 161004213-1 Pa0000062-0

Nota: a iseNÇÃo do icMs Prevista No artigo 20 do aNexo ii do 
ricMs, aProvado Pelo decreto estadUal Nº 4676/2001, alterado 
Pelo decreto Nº 1.016, de 2 de jUNHo de 2008, beM coMo QUalQUer 
oUtro beNefÍcio decorreNte, fica coNdicioNada ao ateNdiMeN-
to do ProcediMeNto Previsto No § 2º, iNciso i, alÍNea “e” e do § 
13, iNciso iii do MesMo diPloMa legal.
PaUlo rodrigUes veras
diretor de fiscalização

Protocolo: 785002
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 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19515, aiNf nº 
022017510000026-0, contribuinte Posto saNta HeleNa ltda, insc. es-
tadual nº. 15.175.110-2.
em 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19555, aiNf nº 
812021510001575-7, contribuinte ativo aliMeNtos exPortadora e 
iMPortadora eireli, insc. estadual nº. 15.236.602-4.
em 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19113, Proces-
so nº 252020730000700-3 (siMPles NacioNal), contribuinte reNata 
coMÉrcio de tecidos ltda - Me, insc. estadual nº. 15.262.708-1, ad-
vogado: ferNaNdo oliveira, oab/Pa N. 21.251  .
em 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19115, Proces-
so nº 252020730000702-0 (siMPles NacioNal), contribuinte r  t  co-
MÉrcio de MalHas e decoraÇÕes ltda, insc. estadual nº. 15.426.105-
0, advogado: ferNaNdo oliveira, oab/Pa N. 21.251.
em 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19223, Proces-
so nº 252020730000696-1 (siMPles NacioNal), contribuinte ferreira 
& de PaUla coMÉrcio de tecidos ltda (P.K. de PaUla coM. teci-
dos), insc. estadual nº. 15.206.510-5.
em 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19225, Proces-
so nº 252020730000703-8 (siMPles NacioNal), contribuinte MoNtei-
ro & de PaUla coMÉrcio de tecidos ltda (P.f.g. coM. tecidos), 
insc. estadual nº. 15.622.602-2.
em 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19267, Proces-
so nº 252020730000697-0 (siMPles NacioNal), contribuinte d & H co-
MÉrcio de tecidos ltda, insc. estadual nº. 15.225.568-0, advogado: 
fraNciNaldo oliveira, oab/Pa N. 10.758 .
em 20/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19375, Proces-
so nº 252020730000701-1 (siMPles NacioNal), contribuinte s  W  co-
MÉrcio de tecidos ltda (f H coM. de tecidos ltda), insc. estadual 
nº. 15.414.220-4, advogado tHaYs caNtaNHede Paes, oab/Pa N.18.937 
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sEGuNDA cÂMARA PERMANENtE DE JuLGAMENto
em 19/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19102, aiNf nº 
182021510000084-5, contribuinte HNK br bebidas ltda., insc. estadual 
nº. 15293085-0, advogado: ferNaNdo WestiN MarcoNdes Pereira, 
oab/sP-212546,
em 19/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19222, aiNf nº 
812020510001415-0, contribuinte U&M MiNeraÇÃo e coNstrUÇÃo s/a, 
insc. estadual nº. 15545512-5
em 19/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19220, aiNf nº 
812020510000286-0, contribuinte U&M MiNeraÇÃo e coNstrUÇÃo s/a, 
insc. estadual nº. 15545512-5
em 19/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19218, aiNf nº 
372020510000788-7, contribuinte U&M MiNeraÇÃo e coNstrUÇÃo s/a, 
insc. estadual nº. 15545512-5
em 19/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 17932, Proc nº 
252019730000791-6, contribuinte rr coMÉrcio de ferrageNs ltda - 
ePP, insc. estadual nº. 15265523-9

Protocolo: 785237

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção
DiÁRio oficiAL Nº 34.833  Dia: 17.01.2022
PRotocoLo Nº 751129
termo aditivo Nº:  01
contrato Nº:  086/2020
objeto do contrato: contratação de sistema de gerenciamento de opera-
ções de câmbio, sua licença de uso e serviço de suporte técnico especiali-
zado e manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades, denomi-
nada solução de câmbio.
Modalidade da contratação: Pregão eletrônico Nº 010/2020
data de assinatura do aditivo: onde se lê:10.01.2022 leia-se: 14.04.2022
vigência do aditivo: onde se lê: 10.01.2022 a 14.10.2025 Leia-se: 
14.04.2022 a 14.10.2025
objeto do aditivo: alteração Qualitativa com acréscimo de valor e inclusão 
de cláusula de tratamento de dados
fundamento legal do aditivo: artigo 81, inc. i da lei nº 13.303/2016 e 
no art. 94, item 2, alínea “b”, e item 5 do regulamento de licitações e 
contratos do banpará.
valor do acréscimo: onde se lê: r$-120.000,00 (cento e vinte mil reais) 
Leia-se: r$-105.000,00 (cento e cinco mil reais).
valor total atual com acréscimo: onde se lê: r$-1.362.125,38 (um mi-
lhão, trezentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e 
oito centavos) Leia-se: 1.347.126,13 (Um milhão, trezentos e quarenta e 
sete mil, cento e vinte e seis reais e treze centavos)
contratado: excHaNge iNforMática s/s ltda
endereço: rua Haddock lobo, n° 846, torre alpha, 11°andar, conjunto 
1104  bairro: cerqueira césar
ceP: 01.414-000  cidade: são Paulo/sP
diretor responsável: jorge Wilson campos e silva antunes
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 784618

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 007/2022
o BANco Do EstADo Do PARÁ s.A. torna público que realizará nos ter-
mos da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação na modalidade Pregão eletrônico para fornecimento de equipamen-
tos, acessórios e licenças perpétuas de tecnologia de infraestrutura da rede 
de dados, voz e vídeo própria do banpará, atualmente existente, assim como, 
de infraestruturas futuras, as quais interligam os data centers, prédios da 
Matriz, agências, Postos de atendimento e caixas eletrônicos, conforme es-
pecificações e condições exigidas no edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
data: 09/05/2022
Horário: 10h (Horário de brasília)
sisteMa de licitaÇÕes: www.gov.br/compras
Uasg: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 14/04/2022, podendo ser 
obtido: (i) gratuitamente no site do baNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
baNPará (av. Presidente vargas, n. 251, ed. baNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte e 
cinco centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 
do baNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
belém - Pará, 14 de abril de 2022
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 785400

outRAs MAtéRiAs
.

Nota de Empenho da Despesa: nº 033/2022;
valor: r$ 1.311,00 (um mil, trezentos e onze reais);
data: 13.04.2022;
vigência: 13.04.2022 a 28.04.2022;

objeto: aquisição de (100)unidades de limpa vidros; (100) unidades 
de lustra Móveis e (1000) unidades de esponja dupla face.
PregÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNtrataÇÃo de eMPresa 
Para aQUisiÇÃo de bobiNas terMicas e Material de liMPeza.
contratado: f.f. de aleNcar eireli.
endereço: alameda osasco, nº 2612 – estrela – castanhal/Pa.
ceP:  68.743.280
telefone: (91) 98453-9449
ordenador: rUtH PiMeNtel Mello.

Protocolo: 785165
Nota de Empenho da Despesa: nº 034/2022;
valor: r$ 10.795,00 (dez mil, setecentos e noventa e cinco reais);
data: 13.04.2022;
vigência: 13.04.2022 a 28.04.2022;
objeto: aquisição de (1000) unidades de flanelas 40 x 60 ; (1000) uni-
dades de saco de Pano para chão e (100) bombona de sabonete líquido.
PregÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNtrataÇÃo de eMPresa 
Para aQUisiÇÃo de bobiNas terMicas e Material de liMPeza.
contratado: sMl sisteMas MUlti liMPeza iNd.coM.eireli.
endereço: rua caiena,1202 - vila rica – Parauapebas/Pa.
ceP:  68.515-000
telefone: (91) 3346-8822
ordenador: rUtH PiMeNtel Mello.

Protocolo: 785167
Nota de Empenho da Despesa: nº 035/2022;
valor: r$ 56.716,40 (cinquenta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e 
quarenta centavos);
data: 13.04.2022;
vigência:13.04.2022 a 28.04.2022;
objeto: aquisição de (1.000) fardos de Papel toalha interfolhado; (480) 
frascos de limpador Multiuso; (1020) frascos de detergente líquido; (200) 
fardos de Papel Higiênico; (400) unidades de sabão em Pó 500g; (2.000) 
sacos para lixo 50 litros; (2.000) sacos para lixo 100 litros;(1.000) sacos 
para lixo 30 litros; (500) bombonas agua sanitária;(500) bombonas de 
desinfetante liquido 5 litros.
PregÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNtrataÇÃo de eMPresa 
Para aQUisiÇÃo de bobiNas terMicas e Material de liMPeza.
contratado: l c coMÉrcio atacadista ltda - Me.
endereço: Passagem izete, galpão nº 57 – guanabara – ananindeua/Pa.
ceP:  67.110-300.
telefone: (91) 3235-9744.
ordenador: rUtH PiMeNtel Mello.

Protocolo: 785185

sEcREtARiA DE EstADo
DE sAúDE PúBLicA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 68 DE 13 DE ABRiL DE 2022
a secretária adjunta de gestão administrativa em exercício, no uso de 
suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNsideraNdo o que dispõe a Portaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no capítulo v – da contratualização, em seu art. 32;
coNsideraNdo a cláusula décima segunda – dos instrumentos de con-
trole, do convênio nº 001/2017;
coNsideraNdo a Portaria Nº 179 de 22 de fevereiro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.564 de 23 de Fevereiro de 2018, sob o 
protocolo nº 282448, que constituiu a comissão de acompanhamento da 
contratualização do convênio nº 001/2017;
coNsideraNdo a Portaria Nº 930 de 26 de setembro de 2018 publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 33.711 de 01 de Outubro de 2018, sob o 
protocolo nº 367976, que substituiu membros da comissão representante 
do Hospital santo antônio;
coNsideraNdo a Portaria Nº 263 de 07 de Maio de 2020 publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.215 de 13 de Maio de 2020, sob o protocolo 
nº 545828. Que substituiu membro da comissão representantes da 
sesPa/9º centro regional de saúde;
coNsideraNdo a Portaria 141 de 17 de junho de 2021 publicada no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.614 de 18 de Junho de 2021, sob o protocolo nº 
669049 que substitui membro da comissão representantes da sesPa/9º 
centro regional de saúde.
coNsideraNdo os autos do Processo administrativo eletrônico nº 
2022/359879, por meio da comunicação interna de 25 de Março de 2022 
que solicita a substituição de membro da comissão representante da ses-
Pa/9º centro regional de saúde.
resolve:
art. 1º - substituir Mary glaucy brito chianca Neves por lívia elizabe-
th silva vasconcelos como membro titular da comissão representante da 
sesPa/9º centro regional de saúde;
Parágrafo Único: a comissão de acompanhamento da contratualização re-
ferente ao convênio nº 001/2017 celebrado entre a sesPa e o Hospital 
santo antônio passa a ser composta pelos membros abaixo:
representantes da secretaria de estado de saúde Pública/9º centro re-
gional de saúde:
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- Miraildes rego de sousa – técnico em enfermagem – Matricula nº 59011291;
- lívia elizabeth silva vasconcelos – técnica em enfermagem – 
Matrícula nº 57191935
representantes do Hospital santo antônio (alenquer):
- Maria Petronila de sousa soares – enfermeira – cPf nº 359.999.693 -87;
- Maria josilene Pereira rodrigues – assistente social – cPf nº 628.721.412-00.
art. 2° - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa, 13 
de abril de 2022.
ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa

Protocolo: 785187
PoRtARiA N° 287 DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição estadual,
r e s o l v e:
adMitir, a partir de 01/06/1985, roezer baNdeira lobo, para ser-
viços prestados, para fins de regularização funcional, conforme processo 
2019/319364.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica.
PoRtARiA N° 288 DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição estadual,
r e s o l v e:
disPeNsar, a contar de 02/06/1986, roezer baNdeira lobo, como 
serviços prestados, para fins de regularização funcional, conforme proces-
so 2019/319364.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saÚde PÚblica

Protocolo: 785120
PoRtARiA Nº 88/2022, DE 13 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. 04/2022 e os autos do processo nº 2022/173034.
resolve:
Designar como fiscal titular a servidora Dilma Fernandes Pereira, matrícu-
la n° 57224755-1, e com fiscal suplente Andreane Francisca dos Santos, 
matrícula nº 57224680-1, ambos com lotação no 10º crs/sesPa, para 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, 
mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução 
física e emissão de laudo conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução 
nº 13.989/95 do tribunal de contas do estado do Pará – t. c. e.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa/ses-
Pa – ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros

Protocolo: 785233
PoRtARiA N° 0289 DE 12 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 2022/296172.
resolve:
aUtorizar, o afastamento da servidora sabriNa saMPaio baNdeira, 
matrícula nº 57197953/1, lotada na UNidade de referêNcia esPecializa-
DA - MARCELO CÂNDIA, para participar da “Oficina de Padronização: Inquérito 
Nacional de incapacidade física em Hanseníase”, no período de 12/04/2022 a 
13/04/2022, oferecida pelo Ministério da saúde, em brasília-df.
PoRtARiA N° 0290 DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição estadual,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/440012.
r e s o l v e:
desigNar, a servidora edNa lÚcia barroso dos saNtos, matrícula 
nº 54195175/2, lotada no 2º ceNtro regioNal de saÚde, para res-
ponder pelo cargo comissionado de cHefe de divisÃo de eNdeMias de 
ceNtro regioNal/ das-3, no período de 01.04.2022 a 30.04.2022, em 
substituição a titular esMeralda goMes brito, matrícula nº 5265533/2, 
que se encontra em gozo de férias regulamentares.
PoRtARiA N° 0291 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição estadual,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/435998.
r e s o l v e:
desigNar, a servidora Márcia roberta Neves da silva, matrícula nº 
55585623/1, lotada no 9º ceNtro regioNal de saÚde, para responder 
pelo cargo comissionado de assisteNte de ceNtro regioNal de saÚ-
de/ das-3, no período de 01.04.2022 a 30.04.2022, em substituição a 
titular adriaNa MoNteiro de alMeida, matrícula nº 5897264/1, que se 
encontra em gozo de férias regulamentares.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica, eM 13.04.2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saÚde PÚblica.

Protocolo: 785436

PoRtARiA Nº 87 DE 13 ABRiL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no 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 e, coNsideraNdo o teor da ci 
n° 35 svo/dePi/sesPa nos autos do Processo n° 2022/333965;
r e s o l v e:
i – revogar a designação da servidora Maria eNissaNdra araÚjo 
de liMa, matrícula 57210023/1, designada na Portaria Nº 183 de 
05/08/2021, publicada no doe de 06/08/2021 para compor a comissão de 
fiscalização do contrato nº 037/2021 entre o iNstitUto de Patologia 
cirÚrgica e MolecUlar de serviÇos ltda e a sesPa.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
gabiNete do secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa/ses-
Pa - ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros.

Protocolo: 785028
PoRtARiA Nº 330 DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições e; 
considerando a solicitação da comissão Permanente de sindicância/Nível 
central/sesPa, nos termos do ofício nº 038/2022 da cPs ii/Nc/sesPa;
resolve:
i. determinar a continuidade dos trabalhos relativos à sindicância administra-
tiva nº 2015/240487, nos termos do art. 199 da lei estadual Nº 810/1994;
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 reportar-se diretamente às 
autoridades e órgãos da administração Pública, bem como proceder às 
diligências necessárias à instrução processual;
iv. 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 dos trabalhos.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica.
belém, 12 de abril de 2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 785338
PoRtARiA Nº 332, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
a secretária de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
previstas no art. 138 da constituição estadual e,
coNsideraNdo os termos do processo nº 2021/700545, no qual diz 
respeito ao Processo administrativo de inexecução contratual, instaurado 
por meio da Portaria Nº 196 de 18/02/22, doe nº 34.871, de 21/02/22, 
para apuração de responsabilidade imputada à empresa lottus comércio 
de alimentos e bebidas - eireli – ePP.
coNsideraNdo os termos do parecer exarado no processo supramencio-
nado, no qual remete os autos para, em tese, apuração de responsabili-
dade e a necessidade de mais tempo para ultimar a conclusão dos autos.
resolve:
• – Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para a Comissão Processan-
te ultimar os trabalhos de apuração dos fatos descritos no supramencionado
• – Esta Portaria entrará em vigor a contar de 20/04/2022.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabiNete da secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 13 de 
abril de 2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública.

Protocolo: 785344

ERRAtA
.

ERRAtA
ficA REtificADo NA PuBLicAção No DoE N° 34.932 DE 
13/04/2022, QuE ADMitiu o sERviDoR GisELLE sANJAD MAuEs.
oNDE sE Lê: gisele saNjad MaUes.
LEiA-sE: giselle saNjad MaUes.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica, eM 13.04.2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saÚde PÚblica

Protocolo: 785374

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

18º termo Aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/sEsPA/2017
Processo: 2021/434517
objeto: o presente instrumento tem por objeto a concessão do reequilíbrio 
econômico financeiro ao Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2017, em vir-
tude de convenções coletivas de trabalho 2020/2021 de seNPa – sindica-
to dos enfermeiros do estado do Pará (registro no Mte: Pa000727/2020) e 
SINTHOSP - Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchis-
tas, Massagistas e empregados em Hospitais e casas de saúde do estado 
do Pará (registro no Mte: Pa000728/2020)
valor total: o valor de custeio Mensal do contrato receberá um aumento 
de r$ 70.354,39 (setenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta 
e nove centavos), passando de r$ 5.577.032,30 para r$ 5.647.386,69 
(cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e nove centavos) a partir da assinatura até o fim de sua 
vigência ou que seja modificado mediante novo termo aditivo.
data de assinatura: 13/04/2022
dotação orçamentária: 8877 elemento de despesa: 334053;
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fonte de recurso: 0103 /0303 /0301 / 0101 / 0149 / 0349.
contratado: associaÇÃo beNeficeNte de assiteNcia social e Hos-
Pitalar- Pro saUde
end.: avenida brigadeiro eduardo gomes s/n bairro são sebastião ceP 
68372020 altamira/Pa
ordenador: ariel dourado sampaio Martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 785490

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA

sistEMA úNico DE sAúDE
11º cENtRo REGioNAL DE sAúDE

PoRtARiA Nº 022 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o (a) ordenador (a) de despesa da secretaria de estado de saUde 
PÚblica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no decreto Nº 1.180/08, artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
resolve:
coNceder, ao servidor (a) abaixo, suprimento de fundos para ser aplica-
do no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
coNceder, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas 
especial a ser promovida pelo tribunal de contas do estado.

NoME cARGo MAtRicuLA cPf

daYaNe de Melo silva agente
administrativo 5942517/1 993.959.672-34

Projeto atividade Natureza da despesa fonte valores
4120008338c 3390-39 0103000000 5.490,28

total da desPesa 5.490,28

(assiNado eletroNicaMeNte)
irlaNdia da silva galvÃo
diretora 11º crs/sesPa
Portaria Nº 1.650/2020-ccg

Protocolo: 785181

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 388 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5959199 / caroliNa MagNo baia / 929.619.402-49
1231961 / isaias liMa gUiMarÃes / 185.928.722-00
5949345 / jessica de Nazare soUza ferreira / 006.913.102-38
5955233 / Marcela Neri ferNaNdes / 865.874.802-25
5959205 / taNia lUcia alves da silva / 590.253.102-06
objetivo: dar aPoio tÉcNico aos servidordes QUe irÃo realizar 
barreiras saNitárias, fiscalizaÇÃo, orieNtaÇÃo, PreveNÇÃo ao 
covid-19 eM estabeleciMeNtos, casas de festas, bares e siMi-
lares, evitar agloMeraÇÕes, orieNtar o Uso adeQUado de Más-
caras e distaNciaMeNto social, Para o cUMPriMeNto do decreto 
2044/2021 de 03 de dezeMbro de 2021, e sUas atUalizaÇÕes No MUNi-
cÍPio de abaetetUba dUraNte a oPeraÇÃo carNaval visa 2022.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 389 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 1.772,47
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: ceará
PerÍodo: de 27/04/2022 a 30/04/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
 / gleisoN silva de oliveira / 712.824.082-91
objetivo: ParticiPar do eNcoNtro NacioNal de oNg’s, redes e 
MoviMeNtos de lUta coNtra aids, coM o teMa “reafirMaNdo lU-
tas e resistiNdo aos desafios” eM fortaleza-ce coMo rePreseN-
taNte delegado da oNg olivia orgaNizaÇÃo de livre ideNtidade 
e orieNtaÇÃo sexUal do Pará.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 391 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
91141-1 / joao PaUlo gUiMaraes MartiNs / 081.344.132-34
5143853 / laNa do socorro da cUNHa torres / 375.503.652-53
objetivo: realizar barreiras saNitárias, fiscalizaÇÃo, orieN-
taÇÃo, PreveNÇÃo ao covid-19 eM estabeleciMeNtos, casas de 
festas, bares e siMilares, evitar agloMeraÇÕes, orieNtar o Uso 

adeQUado de Máscaras e distaNciaMeNto social, Para o cUMPri-
MeNto 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
PoRtARiA N° 392 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: doM elizeU
PerÍodo: de 21/02/2022 a 25/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59582051 / alfredo raiMUNdo correa coiMbra jUNior / 
722.738.952-91
59561381 / liliaNe alves sá / 032.067.476-27
555887752 / MaNoel da costa azevedo jUNior / 458.684.762-04
5150558-1 / PaUlo roberto estUMaNo beltrao / 145.408.432-49
objetivo: realizarÃo acoMPaNHaMeNto do coNvêNio assisteN-
cial 02/2021, refereNte ao HosPital sÃo fraNcisco, coM vista a 
aPreseNtaÇÃo do relatÓrio da coMissÃo e a Necessidade da fPo, 
sitUado No MUNicÍPio de UliaNÓPolis e acoMPaNHaMeNto ao coN-
trato assisteNcial Nº 002/2021, refereNte ao HosPital betesda, 
sitUado No MUNicÍPio de doM eliseU.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 393 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: bragaNca
PerÍodo: de 22/02/2022 a 25/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5929277 / giovaNNa de MiraNda vieira / 036.472.802-75
objetivo: realizar acoNselHaMeNto/diagNÓstico do Hiv, sifilis, 
HePatites virais e covid atravÉs de testes ráPidos, Na aÇÃo es-
trategica de PreveNÇÃo eM Hiv/aids, sifilis e HePatites virais e 
covid 19 Nos MUNiciPio de bragaNÇa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 394 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: bragaNca
PerÍodo: de 22/02/2022 a 25/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955269 / alexaNdro de jesUs aNete saNtos / 690.116.992-20
objetivo: realizar testageM/diagNÓstico do Hiv, sifilis e HePa-
tites virais e covid atravÉs de testes ráPidos Na aÇÃo estrate-
gica de PreveNÇÃo eM Hiv/aids, sifilis e HePatites virais e covid 
No MUNiciPio de bragaNÇa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 395 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: bragaNca
PerÍodo: de 22/02/2022 a 25/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
 / Haroldo barroso rUfiNo / 132.697.472-68
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 bragaNÇa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 396 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: bragaNca
PerÍodo: de 22/02/2022 a 25/02/2022
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 bragaNÇa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 397 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: igaraPe Miri
PerÍodo: de 07/03/2022 a 11/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572085941 / fabio tavares boUlHosa / 372.763.012-49
879801 / osvaldo josÉ lobato galÚcio / 088.804.502-63
objetivo: realizar sUPervisÃo, MoNitoraMeNto e aPoio Às aÇÕes 
de coNtrole da Malária (bUsca ativa, diagNÓstico Precoce, tra-
taMeNto iMediato dos casos Positivos, iNstalaÇÕes de Milds e 
coNtrole vetorial) Nos MUNicÍPios de barcareNa, MojÚ e igara-
PÉ-MirÍ, PerteNceNtes ao 6º crs, No PerÍodo de 07/03 a 11/03/2022.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
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PoRtARiA N° 398 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: meia diária  valor: r$ 118,69
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: coNceiÇÃo do aragUaia
PerÍodo: de 15/02/2022 a 15/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
58899062 / loaNa ferNaNda saNtaNa dos reis / 711.724.402-04
objetivo: ParticiPaÇÃo da distribUiÇÃo das vaciNas No MUNicÍ-
Pio de coNceiÇÃo do aragUaia, eM viageM Pelo graesP.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 399 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: igaraPe Miri
PerÍodo: de 07/03/2022 a 11/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5585605/1 / victor valÉrio de soUza WaNderleY / 592.274.942-00
objetivo: coNdUzir tÉcNicos QUe irÃo realizar sUPervisÃo, Mo-
NitoraMeNto e aPoio Às aÇÕes de coNtrole da Malária (bUsca 
ativa, diagNÓstico Precoce, trataMeNto iMediato dos casos Po-
sitivos, iNstalaÇÕes de Milds e coNtrole vetorial) Nos MUNicÍ-
Pios de barcareNa, MojÚ e igaraPÉ-MirÍ, PerteNceNte ao 6º crs, 
No PerÍodo de 07/03 a 11/03/2022.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 400 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: cUrioNoPolis
PerÍodo: de 14/03/2022 a 19/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
 / MarloN leite de soUsa / 817.031.202-72
objetivo: realizar visita iN loco ao cMs de cUrioNÓPolis/Pa, 
coM objetivo de deseNvolver atividades iNereNtes ao coNtrole 
social coM eNfoQUe aos diversos serviÇos de saÚde.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 401 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: saliNoPolis
PerÍodo: de 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955238 / eiMar Neri de oliveira jUNior / 737.000.532-15
59595181 / Priscila cristiNa de soUsa / 000.988.902-71
objetivo: realizar aÇÕes de carNaval oNde o flUxo de Pesso-
as se iNteNsifica, faz-se Necessário realizar barreiras saNi-
tárias, iNsPeÇÕes, fiscalizaÇÃo, orieNtaÇÃo, PreveNÇÃo ao co-
vid-19 eM estabeleciMeNtos, casas de festas, bares e siMilares 
Para orieNtar o Uso adeQUado de Máscaras e distaNciaMeNto 
social, Para o cUMPriMeNto do decreto 2044/2021 de 03 de de-
zeMbro de 2021.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 402 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: saliNoPolis
PerÍodo: de 24/02/2022 a 03/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572064371 / aNdersoN WagNer da crUz NasciMeNto / 609.877.822-15
objetivo: coNdUzir tÉcNicos do cerest/Pa/dvs/sesPa, Para rea-
lizareM aÇÕes de carNaval No PerÍodo de 24/02 a 03/03/2022, No 
MUNicÍPio de saliNÓPolis/Pa, oNde o flUxo de Pessoas se iNteN-
sifica, faz-se Necessário realizar barreiras saNitárias, iNsPe-
ÇÕes, fiscalizaÇÃo, orieNtaÇÃo, PreveNÇÃo ao covid-19 eM esta-
beleciMeNtos, casas de festas, bares e siMilares Para orieNtar 
o Uso adeQUado de Máscaras e distaNciaMeNto social, Para o 
cUMPriMeNto do decreto 2044/2021 de 03 de dezeMbro de 2021 e 
sUas atUalizaÇÕes.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 403 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: soUre
PerÍodo: de 06/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
 / edivaNete ribeiro NasciMeNto / 486.375.562-72
objetivo: realizar visita iN loco ao MUNicÍPio de soUre/Pa, coM 
o objetivo deseNvolver atividades iNereNtes ao coNtrole so-
cial coM eNfoQUe aos diversos serviÇos de saÚde.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 404 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: soUre
PerÍodo: de 07/03/2022 a 12/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54247631 / MaUro roberto caMPos ferreira / 428.735.092-87

objetivo: sUPorte tÉcNico adMiNistrativo aos coNselHeiros do 
ces/Pa roMUlo azevedo e edivaNete dUraNte visita iN loco ao 
MUNicÍPio de soUre/Pa, coM objetivo de deseNvolver atividades 
iNereNtes ao coNtrole social coM eNfoQUe aos diversos ser-
viÇos de saÚde.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 405 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: cUrioNoPolis
PerÍodo: de 14/03/2022 a 19/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
102090-1 / osMar ferreira Neves / 223.980.582-04
objetivo: coNdUzir os coNselHeiros MarloN leite e elizabetH si-
QUeira e a tÉcNica do ces/Pa silvia azevedo ao MUNicÍPio de cUrio-
NÓPolis/Pa, coM objetivo de deseNvolver atividades iNereNtes ao 
coNtrole social coM eNfoQUe aos diversos serviÇos de saÚde.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 406 de 16 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: cUrioNoPolis
PerÍodo: de 14/03/2022 a 19/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5231469-1 / Maria elizabetH cardoso siQUeira / 116.738.262-53
objetivo: realizar visita iN loco ao cMs de cUrioNÓPolis/Pa, 
coM objetivo de deseNvolver atividades iNereNtes ao coNtrole 
social coM eNfoQUe aos diversos serviÇos de saÚde.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 407 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 07/03/2022 a 11/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59582051 / alfredo raiMUNdo correa coiMbra jUNior / 722.738.952-91
572158533 / KellY cristHiaNe saNtos rodrigUes / 786.165.812-00
555887752 / MaNoel da costa azevedo jUNior / 458.684.762-04
5150558-1 / PaUlo roberto estUMaNo beltrao / 145.408.432-49
objetivo: reUNiÃo coM a direÇÃo do 4º crs, sitUado No MUNi-
cÍPio de caPaNeMa/Pa e PosteriorMeNte realizarÃo MoNitora-
MeNto dos coNtratos e coNvêNios coM os HosPitais: HosPital 
saNto aNtôNio Maria zacarias, HosPital geral de bragaNÇa 
e HosPital de cliNicas de bragaNÇa, sitUado No MUNicÍPio de 
bragaNÇa/Pa e HosPital e MaterNidade sÃo MigUel, sitUado No 
MUNicÍPio de aUgUsto correa/Pa. PerÍodo de 07/03 a 11/03/2022.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 408 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: caPitÃo PoÇo
PerÍodo: de 03/03/2022 a 06/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572056461 / valdiMilsoN loPes MoNteiro / 454.827.992-04
objetivo: coNdUzir a eQUiPe QUe irá ParticiPar da aÇÃo itiNe-
raNte de saÚde Por todo Pará, No MUNicÍPio de caPitÃo PoÇo/Pa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 409 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: caPitÃo PoÇo
PerÍodo: de 03/03/2022 a 06/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571909811 / adriaNo lobato freitas / 823.183.872-49
54194796 / Maria regiNa cUNHa de soUza / 352.418.452-91
54185545-2 / MileNa elias dias / 658.944.802-72
 / NÚbia cristiNa Pereira de soUza / 681.443.262-53
objetivo: ParticiPar da aÇÃo de saÚde itiNeraNte Por todo 
Pará, No MUNicÍPio de caPitÃo PoÇo/Pa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 410 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: caPitÃo PoÇo
PerÍodo: de 03/03/2022 a 06/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
55590285/1 / PaUlo sÉrgio PiNHeiro laroQUe / 581.806.802-15
objetivo: coNdUzir a UNidade MÓvel QUe será Utilizada Na aÇÃo 
itiNeraNte de saÚde Por todo Pará, No MUNicÍPio de caPitÃo PoÇo/Pa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 411 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: caPitÃo PoÇo
PerÍodo: de 03/03/2022 a 06/03/2022
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MatrÍcUla / NoMe / cPf
5155690-1 / ferNaNdo Marcelo barreto / 428.133.522-68
54190534 / lUciaNo de jesUs saNtaNa / 768.030.402-59
objetivo: ParticiPar da aÇÃo de saÚde itiNeraNte Por todo 
Pará, No MUNicÍPio de caPitÃo PoÇo/Pa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 412 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 21/02/2022 a 28/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571907221 / alessaNdra NasciMeNto de oliveira Pereira / 575.734.332-04
838521 / aNa iacY barbalHo soares / 106.033.602-20
59555451 / daNiel david Pereira do Prado / 016.308.922-11
59459141 / david aires do NasciMeNto NUNes / 833.965.352-00
3051734 / dÉbora Portal aMador leal / 657.813.332-15
59554711 / gabriel MiraNda de azevedo  / 015.209.582-93
57196664 / jesse cecilio soUza teixeira / 708.345.392-68
57189255/1 / josÉ elias de alMeida Neto / 062.113.482-15
57194223 / jUlivaNia PaNtoja da silva / 721.065.732-00
5955197 / larissa do socorro castro goMes / 015.694.632-71
54189407 / lUciaNa alMeida barbosa / 489.256.082-00
59053031 / Marcia regiNa albUQUerQUe PacHeco / 373.695.712-20
72262611 / Maria das graÇas loPes goNÇalves / 043.956.032-20
57223136 / Maria de NazarÉ carvalHo cabral / 596.814.971-04
5529310-1 / Maria iracY tUPiNaMbá dUarte / 148.381.762-87
5947336 / Maria jose saNtos de liMa de soUza / 254.035.752-00
 / Marilia goNcalves caldas / 715.543.782-49
59627651 / Priscila gabriela Moraes PacHeco / 007.999.772-41
5945911 / reNata Macedo lobato da silva / 480.884.712-49
5955926 / rHaMir saUlo assef soUza / 584.130.222-15
5945885 / sara sUelY reis da silva / 796.435.662-34
541917971 / silvia regiNa PiNHeiro bessa / 373.113.952-91
57190968 / vaNia caroliNa de QUeiroz loPes / 789.181.972-68
objetivo: ParticiPar da aÇÃo de saÚde itiNeraNte Por todo 
Pará, No MUNicÍPio de bragaNÇa e abaetetUba/Pa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 413 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 21/02/2022 a 28/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57231606 / edielsoN dos saNtos aNtUNes / 583.931.962-72
57174477/1 / isMael PiMeNta dos saNtos / 450.065.392-91
5947292 / ligia caroliNe oliveira carNeiro / 930.863.502-53
 / MaNoel Marcal Pereira / 049.145.892-49
572317281 / roNaN cUstodio da costa / 846.974.232-91
objetivo: coNdUzir a eQUiPe QUe irá ParticiPar da aÇÃo itiNe-
raNte de saÚde Por todo Pará, Nos MUNicÍPios de bragaNÇa e 
abaetetUba/Pa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 414 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: altaMira
PerÍodo: de 16/02/2022 a 17/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955678 / josÉ Horácio coelHo albUQUerQUe / 713.535.772-87
objetivo: ParticiPar da reUNiÃo do PrograMa PreviNe brasil.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 415 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 414,11
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: altaMira
PerÍodo: de 16/02/2022 a 17/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955692 / siPriaNo ferraz saNtos jUNior / 891.273.072-04
objetivo: ParticiPar da reUNiÃo do PrograMa PreviNe brasil.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 416 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: PiÇarra
PerÍodo: de 15/02/2022 a 19/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190621-1 / eladio ferreira da silva filHo / 223.610.652-15
objetivo: coNdUzir coNselHeira elizabetH siQUeira e MarloN 
leite e a tÉcNica silvia azevedo ao MUNicÍPio de PiÇarra/Pa, coM 
objetivo de deseNvolvereM atividades iNereNtes ao coNtrole 
social coM eNfoQUe aos diversos serviÇos de saÚde.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 417 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: itaitUba

PerÍodo: de 12/02/2022 a 19/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5596823 / afoNso NazareNo araUjo da crUz / 319.719.542-68
objetivo: realizar o traNslado de UMa vtr tiPo aMbUlâNcia, 
Para ateNder as Necessidades da localidade de corUÇaMbaba, 
No MUNicÍPio de itaitUba.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 418 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: itaitUba
PerÍodo: de 12/02/2022 a 19/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5961148 / dUrval belard ferNaNdes / 086.023.012-00
objetivo: realizar o traNslado de UMa vtr tiPo aMbUlâNcia, 
Para ateNder as Necessidades do MUNicÍPio de itaitUba.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 419 de 17 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: belÉM, destiNo: itaitUba
PerÍodo: de 12/02/2022 a 19/02/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59589411 / MaUro goMes vilar / 987.707.802-34
objetivo: dar aPoio a eQUiPe QUe realizará o traNslado de UMa 
vtr tiPo aMbUlâNcia, Para ateNder as Necessidades do MUNicÍ-
Pio de itaitUba.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 420 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes-recUrsos-ordiNários
origeM: saNtarÉM, destiNo: Óbidos
PerÍodo: de 14/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5392446012 / Maria iNêz dolzaNe reis / 059.426.402-20
objetivo: Palestrar e ParticiPar da coNferêNcia MUNiciPal de 
saÚde de Óbidos/Pa.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 422 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 2 meias diárias  valor: r$ 167,05
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: castaNHal
PerÍodo: de 10/03/2022 a 11/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57232980 / cHarliaNa aragao daMasceNo / 662.146.102-04
5157994 / rosicleia da silva soUsa ferreira / 401.886.392-68
objetivo: realizar reUNiÃo tÉcNica coM o gestor do 3º crs, co-
ordeNaÇÃo de vigilâNcia eM saUde e coordeNaÇÃo da ateNÇÃo 
básica do MUNiciPio coM o objetivo da iMPlaNtaÇÃo e reorga-
NizaÇÃo da traNsMissÃo vertical No MUNiciPio de castaNHal.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 423 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 2 meias diárias  valor: r$ 167,05
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: castaNHal
PerÍodo: de 10/03/2022 a 11/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54193554/1 / saNdersoN raYol eloY / 668.477.612-53
objetivo: ParticiPar coMo aPoio adMiNistrativo Na logistica e 
iNforMatica da reUNiÃo tÉcNica coM o gestor do 3º crs, co-
ordeNaÇÃo de vigilâNcia eM saUde e coordeNaÇÃo da ateNÇÃo 
básica do MUNiciPio coM o objetivo da iMPlaNtaÇÃo e reorga-
NizaÇÃo da traNsMissÃo vertical No MUNiciPio de castaNHal.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 424 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: altaMira
PerÍodo: de 07/03/2022 a 13/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57194007-1 / WaNdersoN da coNceiÇÃo silva / 818.066.982-34
objetivo: a fiM de realizar a distribUiÇÃo de iMUNobiolÓgicos, 
iNsUMos, avaliaÇÃo e MoNitoraMeNto Na rede de frio do MUNi-
cÍPio de altaMira - 10º crs.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 425 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 2 meias diárias  valor: r$ 167,05
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: castaNHal
PerÍodo: de 10/03/2022 a 11/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572065871 / george ferNaNdo beleM bezerra / 858.896.442-20
objetivo: coNdUzir a eQUiPe tÉrNica QUe irá reUNiÃo tÉcNica 
coM o gestor do 3º crs, coordeNaÇÃo de vigilâNcia eM saUde 
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e coordeNaÇÃo da ateNÇÃo básica do MUNiciPio coM o objetivo 
da iMPlaNtaÇÃo e reorgaNizaÇÃo da traNsMissÃo vertical No 
MUNiciPio de castaNHal.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 426 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: altaMira
PerÍodo: de 07/03/2022 a 13/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571732831 / edvaN laUriNHo barbosa / 301.957.642-34
objetivo: coNdUzir o tÉcNico da divisÃo de iMUNizaÇÕes Wa-
NdersoN da coNceiÇÃo silva a fiM de realizar a distribUiÇÃo 
de iMUNobiolÓgicos e iNsUMos, avaliaÇÃo e MoNitoraMeNto Na 
rede de frio do MUNicÍPio de altaMira - 10º crs.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 427 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: coNceiÇÃo do aragUaia
PerÍodo: de 24/04/2022 a 30/04/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571907271 / aliNe de PaUla carNeiro da silva / 667.888.542-20
objetivo:  realizar sUPervisÃo Nas aÇÕes da vigilâNcia ePide-
MiolÓgicas das atividades de coNtrole das arboviroses, No 
MUNicÍPio de coNceiÇÃo do aragUaia, de abraNgêNcia do 12º 
crs, No PerÍodo de 24 a 30/04/2022.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 428 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: Marabá
PerÍodo: de 14/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5082498/1 / MarceliNo gUilHerMe cordeiro diNiz / 298.827.292-15
objetivo: a fiM de realizar a distribUiÇÃo de iMUNobiolÓgicos, 
iNsUMos, avaliaÇÃo e MoNitoraMeNto Na rede de frio do MUNi-
cÍPio de Marabá - 11º crs.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 429 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: coNceiÇÃo do aragUaia
PerÍodo: de 24/04/2022 a 30/04/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
1231961 / isaias liMa gUiMarÃes / 185.928.722-00
objetivo: realizar sUPervisÕes Na área de caMPo Nas atividades 
de coNtrole das arboviroses, No MUNicÍPio de coNceiÇÃo do ara-
gUaia, de abraNgêNcia do 12º crs, No PerÍodo de 24 a 30/04/2022.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 430 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: coNceiÇÃo do aragUaia
PerÍodo: de 24/04/2022 a 30/04/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5161371-1 / jose Nilo cabral Maia / 223.997.202-53
objetivo: coNdUzir tÉcNico e sUPervisor Para realizareM sU-
PervisÕes Nas atividades de vigilâNcia e de caMPo, No Progra-
Ma de coNtrole das arboviroses No MUNicÍPio de coNceiÇÃo do 
aragUaia-12º crs, No PerÍodo de 24 a 30/04/2022
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 431 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: Marabá
PerÍodo: de 14/03/2022 a 18/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
555891542 / ivaN saNtos da silva / 184.088.502-53
objetivo: coNdUzir o tÉcNico da divisÃo de iMUNizaÇÕes Marce-
liNo gUilHerMe cordeiro diNiz a fiM de realizar a distribUiÇÃo 
de iMUNobiolÓgicos, iNsUMos, avaliaÇÃo e MoNitoraMeNto Na 
rede de frio do MUNicÍPio de Marabá - 11º crs.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 432 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 23/03/2022 a 25/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5177286-4 / aNdrÉa caroliNa cHagas de MiraNda / 394.635.832-20
57232980 / cHarliaNa aragao daMasceNo / 662.146.102-04

objetivo: realizar reUNiÃo tÉcNica coM o gestor do 6º crs, co-
ordeNaÇÃo de vigilâNcia eM saUde e coordeNaÇÃo da ateNÇÃo 
básica do MUNiciPio coM o objetivo da iMPlaNtaÇÃo e reorga-
NizaÇÃo da traNsMissÃo vertical No MUNiciPio de abaetetUba.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 433 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 23/03/2022 a 25/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5157994 / rosicleia da silva soUsa ferreira / 401.886.392-68
objetivo: ParticiPar da reUNiÃo tÉcNica coM o gestor do 6º crs, 
coordeNaÇÃo de vigilâNcia eM saUde e coordeNaÇÃo da ateNÇÃo 
básica do MUNiciPio coM o objetivo da iMPlaNtaÇÃo e reorgaNiza-
ÇÃo da traNsMissÃo vertical No MUNiciPio de abaetetUba.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 434 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 23/03/2022 a 25/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54193554/1 / saNdersoN raYol eloY / 668.477.612-53
objetivo: ParticiPar coMo aPoio adMiNistrativo Na logistica e 
iNforMatica da reUNiÃo tÉcNica coM o gestor do 6º crs, co-
ordeNaÇÃo de vigilâNcia eM saUde e coordeNaÇÃo da ateNÇÃo 
básica do MUNiciPio coM o objetivo da iMPlaNtaÇÃo e reorga-
NizaÇÃo da traNsMissÃo vertical No MUNiciPio de abaetetUba.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros
PoRtARiA N° 435 de 18 de fevereiro de 2022
NÚMero de diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: belÉM, destiNo: abaetetUba
PerÍodo: de 23/03/2022 a 25/03/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572065871 / george ferNaNdo beleM bezerra / 858.896.442-20
objetivo: coNdUzir a eQUiPe tÉrNica QUe irá reUNiÃo tÉcNica 
coM o gestor do 6º crs, coordeNaÇÃo de vigilâNcia eM saUde 
e coordeNaÇÃo da ateNÇÃo básica do MUNiciPio coM o objetivo 
da iMPlaNtaÇÃo e reorgaNizaÇÃo da traNsMissÃo vertical No 
MUNiciPio de abaetetUba.
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa: ariel doUrado 
saMPaio MartiNs de barros

Protocolo: 783530

féRiAs
.

PoRtARiA coLEtivA N.º 435 DE 12 DE ABRiL DE 2022/DGtEs/sEsPA
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/ 03.04.96,
r e s o l v e:
coNceder, férias regulamentares aos servidores desta sesPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de Maio/2022.

MAtRicuLA sERviDoREs ExERcicio PERioDo DE Gozo

57193946-1 adairsoN da silva tiago  2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

57173690-4 adelso aParecido Pedroza  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57192584-1 adeMilsoN sabÓia lobato  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 

5958135-1 aderloN da silva liMa  2020/2021 02/05/2022 À 31/05/2022

119717-1 aida Matos gaia  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57206365-1 ailtoN josÉ de soUza MeNdes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5959648-1 alaN gUiMarÃes fraNco da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5913119-1 alaN cristHe MarQUes vUlcÃo  2020/2021 16/05/2022 a 30/05/2022

5077621-1 albertiNa liMa PiNHeiro  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5552524-3 alberto cUNHa siQUeira  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

5942502-1 aldecira MoNteiro PiNto 2020/2021 01/05/2022 a 15/05/2022

54191803-1 aldYr rodrigUes de soUza  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

57191166-1 aleNe de oliveira MarQUes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54189805-1 alessaNdra dias borsero  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54189805-2 alessaNdra dias borsero  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54193886-1 alessaNdro reis Pereira  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5180740-1 alexaNdre aNtoNio fUrtado lobato  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

8062323/1 alfredo josÉ MoNteiro de alMeida  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57234419-1 allaNa lUÍza goNÇalves de PiNHo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
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5958858-1 alMira do socorro Melo de araÚjo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

106828-1 aMarildo crUz de oliveira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57203064-1 aMir cHaar libdY  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54182973-2 aMiraldo liMa torres  2021/2022 02/05/2022 a 31/052022

5116635-1 aNa clara goNÇalves da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57195648-2 aNa claUdia vieira NUNes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57198228-1 aNa cláUdia viNHas liMa  2020/2021 16/05/2022 a 14/06/2022

5142016-1 aNa cleide cardoso crUz  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54195818-1 aNa cristiNa de MeNezes boMfiM  2021/2022 02/05/2022 a 16/05/2022

54195818-2 aNa cristiNa de MeNezes boMfiM  2020/2021 02/05/2022 a 16/05/2022

57194170-1 aNa Kelle tavares PiNto da costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

104388-1 aNa lÚcia castro dos saNtos alves  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5181135-1 aNa lÚcia liMa dos saNtos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

54182236-2 aNa MarY barbosa NasciMeNto  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

6402919-1 aNa PaUla rodrigUes NorMaNdo Maradei  2021/2022 02/05/2022 a 16/05/2022

54190078-1 aNa tereza MiraNda gUiMarÃes  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57190499-1 aNdersoN MaNoel cleMeNte de soUsa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

5957668-1 aNdrea MoNteiro PUget  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

54189798-1 aNdressa beltrÃo gUiMÃeraes Hadad  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5940382-1 aNdreza ciNara cristo aNdrade  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

2009447-1 aNgela crstiNa lago PiNto crUz  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

122238-1 âNgela Maria soUza aragÃo  2019/2020 16/05/2022 a 14/06/2022

5166756-1 aNtôNia goMes da silva oliveira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57174900-3 aNtôNio aUgUsto MartiNs silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5906430-1 aNtoNio carlos gaia assUNÇÃo  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

5130700-1 aNtoNio isaias da costa reis  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5674182-2 aNtoNio sergio da silva gasPar  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54194715-1 ariaNNe aMaral Pereira da silva  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 

57195458-1 arMiNda socorro batista do coUto  2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

5818230-1 artUr gordo da cUNHa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5167442-1 aUricÉlia de castro oliveira  2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022

5175941-1 aUricelia de soUza de aMoriM  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022 

57194058-1 aUxiliadora do socorro dos saNtos liMa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54191218-1 brUNo rogÉrio MoUra dos saNtos  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57188795-2 cariNa afoNso de NÓvoa da crUz  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57234874-1 carla bicalHo de oliveira  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

5176816-1 carlos alberto araÚjo brito  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

57194935-1 carlos alessaNdro loPes e silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5291062-1 carlos MariaNo Medeiros MoNteiro  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

57194224-1 caroliNe abUl HoseN Peixoto Melo  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

5303800-3 cátia adÉlia ferreira barros  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022 

5889265-1 cHristiaNe beNtes da silva  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022 

57197809-1 ciNtia da silva dias  2021/2022 23/05/2022 a 21/06/2022 

57207817-1 ciria regiNa Paz de soUza 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

5671728-1 claUdia aNdrea caPela bisPo Pires 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

98159-1 clÉa iNácio dos saNtos freires 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5114730-1 clÉia regiNa gUrjÃo aNdrade 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57206339-1 cleide da costa saNtaNa 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

54194036-1 cleUcio HeleNo soUza Moreira 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57194279-1 cristiaNe Mota da costa vilas boas alMeida 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

57228206-1 cristiaNe ribeiro loPes 2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022 

54189843-1 cristiNa gUiMarÃes costa 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5534461-2 cYNtHia aMaro de oliveira beNtes 2021/2022 13/05/2022 a 11/06/2022 

54182368-2 daNiella NoUra jallageas 2020/2021 15/05/2022 a 13/06/2022 

5846510-3 daria Maria Pereira dos saNtos 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

5167477-1 deaNe veloso de carvalHo 2021/2022 03/05/2022 a 01/06/2022 

54191220-2 dejalMa PalHeta da silva 2021/2022 27/05/2022 a 25/06/2022 

57194772-1 deNilsoN goMes da silva 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5959228-1 deNise soares da silva raMalHo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5122201-1 devalli saldaNHa araÚjo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

54189841-1 dieNe de fátiMa ferreira da costa 20/10/2021 a 
19/04/2022  02/05/2022  a 21/05/2022

723800-2 dilza Maria tavares MariNHo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5363-1 djalMa oliveira filHo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

6061079-2 dora dos saNtos soares 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

54187311 doralea dos saNtos soares 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5073804-1 doralice viaNa da costa 2021/2022 19/05/2022 a 17/06/2022 

5891633-3 dorcileNe oliveira goMes 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

55586304-1 edevaldo MarceliNo barroso 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 

2059070/2 edilsoN cosMe da silva 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

6080499-2 edite NazarÉ goMes do aMaral 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57207907-1 edivaNe carestiNi 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

2059061-2 edNa HeleNa dos saNtos 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5134439-1 edNa sUeli garcia de liMa  2021/2022 04/05/2022 a 02/06/2022

57191712-3 elaÍNe aUgUsta dos saNtos soares QUeiroz  2020/2021 02/05/2022 À 31/05/2022

57197753-1 elaiNe saNtos MeNdoNÇa  2021/2022 23/05/2022 a 21/06/2022

57234061-1 elaNe brUNa barroso tota da crUz  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57224797-1 elcioNe soUza oliveira da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54188001-2 eleUsa caires PardiNHo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57191112-1 eliaNe silva de oliveira  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

57190357-1 elias serrÃo da crUz  16/04/2021 a 
15/10/2021 02/05/2022 a 21/05/2022

5437695-2 elieNe Pereira silveira  2021/2022 03/05/2022 a 01/06/2022

73504350-1 elieNei de oliveira aMaral Nadler  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57207688-1 eliette assUNÇÃo e silva  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57205560-1 elisaNgela veiga garcia  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54195859-1 elizaNa raQUel cHaves da silva  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5176417-1 eloide da silva do NasciMeNto  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

114952-1 elY socorro dos saNtos Moraes  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

8013780-3 elza cUstÓdio doUrado  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57206485-1 eNocK da silva saNtos  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

5958584-1 eNoY carNaval foNseca  2021/2022 23/05/2022 a 06/06/2022

57234064-1 estela jaQUeliNe de oliveira silva  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57195822-1 fábia veloso MoNteiro  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

54189840-1 fabiaNa borges videira de oliveira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55585506-1 fabÍola Navarro cordeiro daMasceNo  2021/2022 19/05/2022 a 17/06/2022

5118530-1 feliPe goNÇalves Moreira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5127688-1 ferNaNdo barbosa de silva  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

55586597-1 flávia daNielle aMaral silva  08/06/2019 a 
05/12/2021 16/05/2022 a 30/05/2022

5231094-1 florizete silva de QUeiroz  2021/2022 18/05/2022 a 16/06/2022

5948121-1 fraNcidalva ferNaNdes barra  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5466024-3 fraNciMarY leÃo dias  2020/2021 02/05/2022 À 31/05/2022

57190957-1 fraNcisco de assis ferreira  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

297585-4 fraNcisco de oliveira besteiro  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5116619-1 fraNcisco PaUlo de araÚjo  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

5959145-1 fraNcisco WelliNgtoN saNtos raMos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55588340-2 fraNcoise fUrtoN Paz PaNtoja  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57234098-1 fraNK jUNior carvalHo costa  2020/2021 09/05/2022 a 07/06/2022

54193555-1 geNildo coelHo de barros  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022
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57195542-1 geNilMa Meireles MesQUita  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54194088-1 georgett viegas PriNce  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

54190020-1 georgette do socorro NegrÃo Macedo  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

54192620-2 gersoN silva freitas  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

57190881-1 gerUsa ferreira cUNHa  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

54189546-2 gilda figUeiredo do NasciMeNto  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

 5956280-2 gilsoN PaUliNo costa de QUadros  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

54190131-1 giselle botelHo correa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5896722-1 gisellY cristiNa NogUeira de barros  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57233222-1 Heider aUgUsto dUarte  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5373638-1 HelitoN HerlleN rodrigUes de Paiva  2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

122998-1 HeNriQUe fábio raMos da foNseca  2021/2022 01/05/2022 a 15/05/2022

2009790-1 iraceMa Mota saNta brigida  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

57206196-1 iraNeide ferreira de jesUs  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

78670-1 isabel ivoNe seabra daNiN  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

54194090-1 israel coNceiÇÃo alMeida  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

57198232-1 ivaNa Maria tavares de jesUs  2021/2022 26/05/2022 a 24/06/2022

5955546-1 ivaNete dos saNtos ferreira  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

55588397-4 ivoNe barros cavalcaNte  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54189999-1 izabela Maria costa NegrÃo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5940380-1 jaiaNe rosaMe oliveira de soUsa fraNco  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5177340-1 jaNe HercÍlia Neres dUraNs  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

5177340-2 jaNe HercÍlia Neres dUraNs  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

57193979-1 jaNice de soUza vieira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5897150-1 jardileNe de liMa saNtos do carMo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54191738-1 jariNa do socorro da silva goMes  2020/2021 16/05/2022 a 14/06/2022

54191738-2 jariNa do socorro da silva goMes  2020/2021 16/05/2022 a 14/06/2022

5847729-1 jerUsa de soUza Pereira brito  2019/2020 16/05/2022 a 14/06/2021

5926303-3 jÉssica PoliNe silva aMoriM  2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022

55587352-1 joÃo otaviaNo de Matos Neto  2021/2022 02/05/2022 À 31/05/2022

57194295-1 joÃo PaUlo da silva lUceNa  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

5922529-2 jorge alberto freitas dos saNtos  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

101753-1 jorge alberto ribeiro das Mêrces  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5179238-1 jorge correNte  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5744890-1 jorge da silva baeNa  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

57195587-1 jorge lUiz alMeida da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

57207679-1 jorge raiMUNdo da silva MiraNda  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

57193935-1 jorge staNleY cardoso da silva  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

57206542-1 jose aNdrade saMPaio jUNior  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

5322537-1 jose berNardo rUfiNo de Mattos  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

57194545-1 josÉ carlos goNzaga caMPos  2020/2021   02/05/2022 a 31/05/2022

57194199-1 josÉ lUiz balbi loPes  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

5762-1 jose Maria de oliveira lobo  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

108650-1 josÉ Maria NazareNo Pereira ferreira  01/10/2020 a 
31/03/2021 02/05/2022 a 21/05/2022 

57193890-1 josÉ orlaNdo barros de soUza  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57188371-1 josÉ Wirto abreU lages  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

3213536-5 josetti Maria rodrigUes loPes  2019/2020 16/05/2022 a 30/05/2022

57233101-1 josiaNe de jesUs Macedo silva  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

55585684-1 josiele araÚjo dos reis  2020/2021 02/05/2022 À 31/05/2022

5896992-1 josielMa crUz de soUza  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57206743-1 josiMar MarQUes da silva  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57195800/1 josUÉ da PUrificaÇÃo azaria  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54189042-1 jUliaNa diogo lassaNce  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57194525-1 Kátia regiNa silva PUga  2021/2022   02/05/2022 a 31/05/2022

57195000-1 KeleN regiNa teixeira silva  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

5913375-1 KelliaNY do socorro de oliveira  2019/2020 02/05/2022 a 16/05/2022

54190130-1 KellY cristiNa albUQUerQUe de oliveira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

111554-1 KellY MeNdes dos saNtos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54188005-2 Kleber dias ribeiro  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

54185511-2 larissa costa saNtos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5955484/1 larissa dos saNtos cardoso  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

95206-1 laUra lÚcia reis Moraes  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54193889-1 laUro jose de liMa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57206595/1 leila cristiNa silva saNtos  2020/2021 02/05/2022 a 16/05/2022

5948099/1 lilia rodrigUes de Paiva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5956285/1 liliaNe caMPos da silva  2020/2021 23/05/2022 a 06/06/2022

5877229-2 liNo da foNseca NUNes jUNior  2019/2020 17/05/2022 a 31/05/2022

54189732-11 loreNa soUza MartiNs  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5134455-1 loUrdes Maria ferreira sabbá  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5770025-2 loUrivaldiNa vieira MediNa filHa de MeNezes  2020/2021 09/05/2022 a 07/06/2022

57194721-1 lUcele Mello cardoso  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55586674-2 lUcia de Matos dias de godoY  2019/2020 16/05/2022 a 14/06/2022

57194997-1 lUciaNa cristiNa Paiva leal  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5951894-1 lUciaNa dias da costa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57194221-1 lUciaNa ferreira dos saNtos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57234401-1 lUciaNa soares cavalcaNte MoNteiro lÚcio  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

85723-1 lUciaNo da silva NasciMeNto  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

73504309-1 lUcieNe soUsa de soUsa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57205633-1 lUciMar crUz da silva  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54189891-1 lUis ferNaNdo rodrigUes de MeNdoNÇa  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

57191184-1 lUisa das graÇas rodrigUes ferreira  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 

54189028-1 lUiz aNtoNio MarQUes cabral  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

2020122-4 lUiz aUgUsto caMPos alMeida  2020/2021 02/05/2022 a 16/05/2022

5424844-3 lUiz carlos crUz galvÃo de liMa  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

57197602-1 lUiz carlos ferreira de oliveira jUNior  2021/2022 26/05/2022 a 24/06/2022

57197599-1 lUiz flávio PiNHeiro MagalHÃes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5932971-1 lUiz gUilHerMe de caMPos ribeiro filHo  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

5177510-1 lUziNeide Maria da costa  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

5127700-1 Maria de NazarÉ Moraes goNÇalves  2021/2022 04/05/2022 a 02/06/2022

5901094-1 Maisa KellY alMeida oliveira  2020/2021 16/05/2022 a 30/05/2022

57205579-1 MaNoel raiMUNdo Moreira costa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5853630-3 Marcelo robsoN saNtos caMPos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5794323-2 Márcia aNdrea da silva MartiNs  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55585623-1 Márcia roberta Neves da silva  2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022

54189838-1 Marcio filgUeira jardiM  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

5091349-3 Marco aNtoNio da costa caMelo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

57232251-1 Marco veNÍcio barbosa de brito  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

54182338-2 Marcos PaUlo goNÇalves NoroNHa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54189929-1 MargaretH de oliveira MoNteiro  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57193942-1 Maria aParecida gUiMarÃes xavier  2020/2021 02/05/2022 À 31/05/2022

5166632-1 Maria cÉlia aleixo botelHo  2021/2022 02/052022 a 31/05/2022

5918843-2 Maria da coNceiÇÃo dos saNtos oliveira  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

5167485-1 Maria da coNceiÇÃo goMes saNtos MUge 
cabral  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

119571-1 Maria da coNceiÇÃo vale feitosa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

95095-1 Maria das graÇas saNtos de oliveira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5485533-2 Maria de fátiMa cHaves oliveira  2021/2022 23/05/2022 a 21/06/2022

57205565-1 Maria de fátiMa viaNa goNÇalves  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5743745-1 Maria de jesUs silva PiMeNtel  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 
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3241165-5 Maria de NazarÉ corrêa seNa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5166799-1 Maria de NazarÉ da coNceiÇÃo garcia  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5262291-3 Maria de NazaretH rolo Pereira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5878020-3 Maria dilMa rodrigUes MeNezes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

83186-1 Maria do carMo tavora de albUQUerQUe 
caixeta  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

5520878-2 Maria do socorro Medeiros rodrigUes  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

6120962-1 Maria edileide batista  2021/2022 02/05/2022 À 31/05/2022

57197591-1 Maria ediNÉia bezerra saldaNHa  2021/2022 21/05/2022 a 19/06/2022

5901098-1 Maria elizelMa da silva ribeiro  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

2059088-2 Maria eUNice goNzaga  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5088089-1 Maria glaUciNeia Paes lacerda  2019/2020 02/05.2022 a 31/05/2022

55587722-1 Maria HelciNa de oliveira celestiNo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

6061095-2 Maria HeleNa da costa soares  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5848768-1 Maria ierecê MiraNda de carvalHo  2019/2020 23/05/2022 a 21/06/2022

5088160-1 Maria ilza rodrigUes de soUsa  2021/2022 03/05/2022 a 01/06/2022

57194870-1 Maria iolaNda costa da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5176794-1 Maria iraci teixeira ribeiro  2021/2022 02/052022 a 31/052022

108030-1 Maria josÉ correa  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

5414598-3 Maria josÉ MoUra de soUza  2021/2022 20/05/2022 a 18/06/2022

114642-1 Maria josÉ Pereira dos saNtos  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

57196789-1 Maria lUcia silva soUza  2021/2022 19/05/2022 a 17/06/2022

98795-1 Maria lUiza da silva costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

115525-1 Maria lUiza saNtos de soUza  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

415480-3 Maria MarleNe goMes casciaNi  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5148308-2 Maria oNeide rocHa dos saNtos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

3155072-1 Maria rosario de fatiMa teixeira do aMaral  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57206393-1 Maria rosiNete teixeira valeNte  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57210057-1 Maria rUtH reis da costa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5959179-1 Marie sHiNKai bitteNcoUrt  2021/2022 01/05/2022 a 15/05/2022

5182573-1 Marielza ladislaU abraÃo alves  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57191006-1 MariNete oliveira cHaves  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

54196337-2 Mario HeNriQUe Pereira barros  2020/2021 02/05/2022 a 16/05/2022

5181747-1 MarleNe coNceiÇÃo saNtos da costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5913108-1 MarlUcia PiNHeiro serrÃo  2021/2022  20/05/2022 a 18/06/2022

57228175-1 Marta Maria costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55587795-1 MartHa HeleNa goNÇalves de sá seixas 
falcosKi  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5295009-4 MarY glaUcY brito cHiaNca Neves  2020/2021 16/05/2022 a 14/06/2022

5958941-1 MaUro goMes vilar  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5563003-2 MaUro sÉrgio ribeiro Pereira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55587808-1 MaxiMiliaNo MartiNs Pereira  01/03/2021 a 
31/08/2021 10/05/2022 a 29/05/2022

57190895-1 MaYra dos saNtos beNtes castro  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57197193-1 MicHele silva de soUza ferreira  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57193711-1 MicHelle valÉria dias ferreira vieira  2021/2022 11/05/2022 a 09/06/2022

54191098-1 MileNa silva siMas  13/06/2021 a 
12/12/2021  10/05/2022 a 29/05/2022

5763010/2 MiriaN da costa NasciMeNto  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57193984-1 MirlaiNe oliveira baHia da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

54192751-2 MirlleY beatriz lobato borges  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5858828-2 MôNica cardoso da crUz NoroNHa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54189842-1 MôNica NaoMi seKo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57210153-1 NaNcY regiNa da silva cassiaNo  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

5939561/3 Natalia defeNsor Norat  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

5896147/2 Natalia viaNa raMos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5955957-1 NaYara silva NoNato 2020/2021 16/05/2022 a 30/05/2022

57205668-1 NeUza de araÚjo lira barbosa  2020/2021 15/05/2022 a 13/06/2022

54185707-2 Nilda HeleNa dos saNtos de aQUiNo  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57209412-1 NilMa dos saNtos Neves  2020/2021 20/05/2022 a 03/06/2022

54189583-1 NorMa de fatiMa aNdrade  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5853770-2 odeNir ferNaNdes de soUsa 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57208006-1 oldair jose de oliveira  2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022

57195056-1 oNeide do socorro carlos da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5113148-1 orieNtiNa de jesUs oliveira saNtos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5955557-1 oscariNa PaNtoja afoNso  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

6211-1 otavio saMPaio Melo jUNior  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5901396-1 PâMela aNcila da Mota rabelo  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5888864-1 Patricia liMa de alMeida  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

54190139-1 PatrÍcia siMoNe HeNriQUes de MeNdoNÇa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57193718-1 PatrYcK Pereira bertolo  2021/2022 15/05/2022 a 13/06/2022

5571529-2 PaUla MagalY saMPaio liMa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

54188884-1 PaUlo aNdrÉ soares da silva  2021/2022 01/05/2022 a 30/05/2022

114723-1 Pedro goNÇalves de oliveira Neto  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57196916-1 rafaella boNfiM barros  2021/2022 20/05/2022 a 18/06/2022

3221946-1 raiMUNda dos saNtos costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

80438-1 raiMUNda idaliNa da silva  2021/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

118540-1 raiMUNdo dias da foNseca  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

5266467-2 raiMUNdo dos Prazeres costa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

85294-1 raiMUNdo NoNato dos saNtos  2021/2022 13/05/2022 a 11/06/2022 

54187830-1 raQUel crisÓtoMo saMPaio  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

57197791-1 raQUel Maria soUza de jesUs  2021/2022 27/05/2022 a 25/06/2022

5832160-2 raQUel terUMi ito  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5900712-1 raYlaN sebastiÃo Matos da silva  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5946677-1 raYsa YUMe oda d. de oliveira  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

57194936-1 regiNa do socorro correa da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5884179-2 regiNa NazarÉ tavares silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57194981-1 reiNaldo aUgUsto dias MiraNda  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57194947-1 reNata cHaves dos saNtos  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

6011942-1 ricardo robsoN MesQUita da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55585497-1 ricKsoN cesar teixeira  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

327433-2 roberto otavio rodrigUes saraiva  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

54191591-1 robsoN WagNer MacHado loPes  2021/2022 04/05/2022 a 02/06/2022

5842271-2 rodsoN MartiNs de oliveira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5951908-1 roNaldo de araÚjo NUNes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

54189955-1 rosa KariNa loPes de HolaNda liMa  2020/2021 16/05/2022 a 30/05/2022

115681-1 rosaliNa PaUla de avelar  2021/2022 23/05/2022 a 21/06/2022

41645-1 rosaNa cUNHa siMÕes  2020/2021 16/05/2022 a 30/05/2022

2010810-1 rosaNa ferreira da silva  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

57194373-1 rosâNgela cUNHa de liMa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5948364-1 roseMiro farias da costa Neto  2021/2022 10/05/2022 a 08/06/2022

5854482-2 roseNdo soUza barata  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57194975-1 roseNeide bastos de oliveira  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

726370-1 rosilda soares goUvea 2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

5152755-3 rosileNa de lUrdes b. triNdade  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5897275-1 rosiMara Meireles ebraiM  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

55589253-2 rosiNete das graÇas farias NoNato Nave-
gaNtes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

2010704-1 rosireNe de MoUra galvÃo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

448753-1 rUbeNY Marreira vidal  2021/2022 16/05/2022 a 14/06/2022

5959223-1 rÚbia regiNa NasciMeNto da costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022
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57198598-1 rUtH lÉa assUNÇÃo da silva  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5274630-2 saNdra dos saNtos aNgeliM  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

25747-1 saNdra HeleNa soUza do vale  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

87653-1 saNdra raiol de oliveira  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5616522-3 saNdra virgiNia sarMeNto de soUza  2021/2022 09/05/2022 a 07/06/2022

5705460-1 sebastiÃo coelHo gUedes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57206364-1 selMa farias virgUliNo  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

57197796-1 sidNeY cesar de brito barata saNta brigida  2020/2021 02/05/2022 a  31/05/2022

5900724-1 silMara letÍcia brito Porto  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

5188156-1 silvia cristiNa HerveY siQUeira  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

95192-1 silvia fraNciNete barssottelli do carMo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5188911-1 silvia regiNa d’alMeida coUto de azevedo  2020/2021  02/05/2022 a 31/05/2022

5522293-2 siMoNe de fatiMa da silva abreU barreto  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5900736-1 siMoNe Maria ribeiro MacHado  2020/2021 02/05/2022 À 31/05/2022

54186802-2 siMoNe silveira da costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57194306-1 sYMi Narjara goNÇalves dos reis  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5931107-3 taiaNa rUte soUsa coUto  2021/2022  04/05/2022 a 02/06/2022

54194105-1 taNia sUelY da crUz Paiva  2020/2021 01/05/2022 a 30/05/2022

57197533-1 tatiaNa coNceicÃo ferreira galvÃo MartiNs  2020/2021 20/05/2022 a 18/06/2022

5606993-3 tatiaNe liMa saNtos  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

120545-1 telMa Nazare g. triNdade  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

57175720-2 tHiago aNdreY boNfiM de liMa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

5952225-2 toMÉ de jesUs sosiNHo goNÇalves  2021/2022 16/05/2022 a 30/05/2022

55587321-1 valdeNira dos saNtos MeNezes  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022

3279677-1 valdete de liMa vaz  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57194150-1 vaNia do socorro coelHo carvalHo  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

57175531-1 vaNia lUcia viaNa MesQUita  01/11/2021 a 
30/04/2022 02/05/2022 À 21/05/2022

119032-1 vera lUcia alMeida daMoUs  2021/2022 02/05/2022 a 314/05/2022 

5176689-1 vitor de NazarÉ goMes da costa  2021/2022  02/05/2022 a 31/05/2022

57198256-1 WaNessa soeiro ferNaNdes  2021/2022 26/05/2022 a 24/06/2022

5932967-1 Yara alaNa caldato  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

5894994-1 zaYaNe do socorro costa da costa  2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 

5775485-2 zeNilde fraNÇa NUNes costa  2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 

54190214-2 zilaNda reis da silva  2020/2021 16/05/2022 a 14/06/2022

gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 12.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 785421

EDitAL DE NotificAção
.

GABiNEtE Do sEcREtÁRio
 EDitAL DE sELEção Nº 003/2022 - PRocEsso Nº 2022/136553

HoMoLoGAção Do cHAMAMENto PúBLico Nº 003/2022
PRocEsso Nº 2022/136553

tiPo: técNicA E PREço
Considerando o resultado final do Chamamento Público – Edital de Sele-
ção nº 003/2022 que visa à seleção de entidades de direito privado, sem 
fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interessadas em 
celebrar coNtrato de gestÃo para gerenciamento, operacionalização 
e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na 
Policlínica de tucuruí/Núcleo de atenção ao transtorno do espectro autista 
(Natea), publicado através do doe nº 34.888, em 10.03.2022.
diante dos elementos que instruem o presente feito, acolho com razão 
para decidir, na qualidade de autoridade superior competente, o resultado 
final do certame e HOMOLOGO o resultado proferido em DOE nº 34.917, 
de 13.03.2022, no qual o o iNstitUto de saÚde social e aMbieNtal 
da aMazôNia (issaa) foi considerado como vencedor.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública.

Protocolo: 785356

outRAs MAtéRiAs
.

termo de fomento n° 01/2022
Processo n° 2022/77850
objeto: transferência de recursos para realização de ações sociais para 
atendimento médico na especialidade de oftalmologia, e atendimento 
odontológico, além de prestação de serviços de assistência social, com 
dotação de óculos.

data de assinatura: 12/04/2022
vigência: 12/04/2022 a 12/09/2022
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8288; elemento de despesa: 
335043; fonte: 0103/0303/0101/0301.
valor total: r$ 1.199.895,70 (um milhão cento e noventa e nove mil oito-
centos e noventa e cinco reais e setenta centavos), conforme previsão no 
plano de trabalho.
valor concedente: 1.199.895,70 (um milhão cento e noventa e nove mil 
oitocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).
valor contrapartida: contrapartida em bens e serviços economicamente 
mensuráveis.
Beneficiário ente Público: Associação da Divina Misericórdia- Obras Irmã Benta.
concedente: secretaria de estado de saúde Pública- sesPa
ordenador: rômulo rodovalho gomes- secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 785136
PoRtARiA Nº 466 DE 13 DE ABRiL DE 2022 - DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/434696.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora Patricia siMoNe HeNriQUes de 
MeNdoNca, ocupante do cargo de Psicólogo, id. funcional nº 54190139/1, 
lo tada no diretoria operacional, a contar de 07/04/2022, por um período 
de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 13/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 785030
GovERNo Do EstADo Do PARÁ

sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
coNsELHo EstADuAL DE sAúDE Do PARÁ – cEs/PA

REsoLução cEs/PARÁ Nº 013 DE 23 DE MARço DE 2022.
a Mesa diretora do coNselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução ces/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNsideraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
coNsideraNdo a decisão unânime dos membros do conselho estadual de saú-
de – ces/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 23 de março de 2022;
coNideraNdo a resolução ces/Pa nº 009, de 23 de abril de 2019 e a 
resolução ces/Pa nº 019, de 27 de agosto de 2019 que aprovou que a 
secretaria de estado de saúde Pública do Pará – sesPa possa, no prazo 
de até 60 (sessenta) dias, estar cumprindo com a proposta de diretrizes, 
metas e atividades, elencadas na Programação físico e financeiro do ces/
Pa para 2019, de maneira a viabilizar a reestruturação das instalações 
físicas, aquisição de material e equipamentos, alimentação para as reuni-
ões ordinárias, e disponibilidade financeira para o pleno funcionamento e 
desenvolvimento de suas atividades, sob pena deste colegiado, vir a ajui-
zar ação junto ao Ministério Público estadual pelo descumprimento do que 
dispõe o regimento interno do ces/Pa quanto a garantia de administrar os 
recursos destinados as despesas mensais para o pleno funcionamento da 
instância colegiada do SUS no Estado do Pará, incluindo a definição da exe-
cução financeira de seus recursos orçamentários para manter sua estrutura 
administrativa e o desenvolvimento de suas ações no acompanhamento, 
controle, avaliação e execução da Política de saúde.
 coNsideraNdo a resolução ces/Pa Nº 018 de 27 de agosto de 2019 que 
aprovou a Programação física e financeira do conselho estadual de saúde 
do Pará para o Quadriênio 2020 – 2023, que trata a meta: “implementar 
em 100% a mobilização social e articulação continuada da sociedade para-
ense via interlocução com os conselhos Municipais de saúde, fortalecendo 
e consolidando o sUs estadual em apoio a disseminação do sistema Único 
de saúde: ação: realização de reuniões semestrais com os conselhos mu-
nicipais de saúde, visando o monitoramento do controle social. - realiza-
ção de reuniões ordinárias e extraordinárias itinerantes. - Participação dos 
conselheiros estaduais nas conferências municipais. - realização de visitas 
itinerantes nos conselhos de saúde para acompanhamento, monitoramento 
do processo de fortalecimento do controle social no âmbito estadual.”
coNsideraNdo a resolução nº 027 de 24 de agosto de 2021 que ho-
mologou a resolução nº 025 de 29 de julho de 2021, ad referendum, a 
qual “aprova a proposta de suplementação orçamentária e disponibilidade 
financeira para o segundo semestre de 2021, bem como o planejamento 
orçamentário redimensionado, conforme as necessidades de manutenção 
do ces/Pa, para os exercícios de 2022/2023, que deverá compor a propos-
ta de revisão do PPa 2022/2023”.
resolve:
1. Aprovar:
1.1. sede PrÓPria do ces/Pa:
1.1.1. a efetivação, por parte da gestão estadual, através da secretaria de 
estado de saúde Pública – sesPa, da resolução ces/Pa nº 009, de 23 de 
abril de 2019 e a resolução ces/Pa nº 019, de 27 de agosto de 2019 que 
“aprovou que a secretaria de estado de saúde Pública do Pará – sesPa 
possa, no prazo de até 60 (sessenta) dias, estar cumprindo com a propos-
ta de diretrizes, metas e atividades, elencadas na Programação físico e 
financeiro do ces/Pa para 2019, de maneira a viabilizar a reestruturação 
das instalações físicas, aquisição de material e equipamentos, alimentação 
para as reuniões ordinárias, e disponibilidade financeira para o pleno fun-
cionamento e desenvolvimento de suas atividades....”
1.1.2. caso haja impedimento legal para que a gestão estadual, através 
da secretaria de estado de saúde Pública – sesPa, de elaborar e executar 
o Projeto de restauração do prédio físico onde funcionava o conselho es-
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tadual de saúde do Pará - ces/Pa, sito a av. conselheiro furtado, 1086, 
cedido, sob a forma de utilização gratuita, pela gerencia regional de Pa-
trimônio da União no Pará e amapá, ao governo do estado do Pará em 
24/11/1998, para fins de instalação de unidade pública afeta à área da 
saúde. fica a secretaria de estado de saúde Pública do Pará - sesPa a res-
ponsabilidade de adquirir um novo prédio próprio para instalação e funcio-
namento das atividades do conselho estadual de saúde do Pará – ces/Pa;
1.2. regraMeNto Para deslocaMeNto de coNselHeiros
1.2.1. alterar a ação/atividade de que trata a resolução ces/Pa nº 018 
de 27 de agosto de 2019 que aprovou a Programação física e financeira 
do conselho estadual de saúde do Pará para o Quadriênio 2020 – 2023, 
referendada na resolução nº 027 de 24 de agosto de 2021 que aprovou a 
proposta de suplementação orçamentária e disponibilidade financeira para 
o segundo semestre de 2021, bem como o planejamento orçamentário 
redimensionado, conforme as necessidades de manutenção do ces/Pa, 
para os exercícios de 2022/2023 no que tange as ações especificas à meta 
de articulação continuada da sociedade paraense via interlocução com os 
conselhos Municipais de saúde:
1.2.2. onde se lê: realização de reuniões semestrais com os conselhos 
municipais de saúde, visando o monitoramento do controle social.
Leia-se: fica estabelecido que a cada conselheiro em atividade dentro de 
sua área de atuação, junto aos conselhos municipais de abrangência, terá 
direito ao limite de até 10 (dez) diárias mensais, excluindo o deslocamento 
para as reuniões ordinárias e/ou extraordinárias e outras atividades de-
liberadas pelo Plenário do conselho estadual de saúde do Pará – ces/Pa;
1. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Homologo a resolução ces/Pa Nº 013 de 23 de março de 2022, em cum-
primento ao art. 19, Parágrafo Único do regimento interno do conselho 
estadual de saúde do Pará – ces/Pa.
Membros da Mesa diretora do ces/Pa, biênio 2020-2021.
Maria eUNice carvalHo de Moraes
PresideNte – UsUário
josÉ de ribaMar saNtos de assis - vice-PresideNte
trabalHador de saÚde
MôNiKa caMila Pereira câMelo braga
1ª secretária – gestor/Prestador
lUis carlos MagNo ferreira
2º secretário - UsUário
REsoLução cEs/PARÁ Nº 017 DE 23 DE MARço DE 2022.
a PresideNte do coNselHo estadUal de saÚde do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução ces/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNsideraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho estadual de saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder executivo ou pelo titular da secretaria de estado da saúde Pública;
coNsideraNdo a decisão da maioria dos membros presentes do conselho 
estadual de saúde – ces/Pa, em reunião extraordinária, realizada no dia 
23 de março de 2022.
coNsideraNdo a resolução ces/Pa nº 005, de 26 de janeiro de 2022 que 
aprovou o cronograma das reuniões ordinárias do ces/Pa, para o ano de 2022;
coNsideraNdo a resolução ces/Pa nº 014, de 23 de março de 2022, que 
designou e garantiu a participação do conselho estadual de saúde do Pará 
– ces/Pa no fórum social das resistências 2022, no período de 27 a 30 de 
abril de 2022, na cidade de Porto alegre/rio grande do sul.
resolve:
1. aprovar as seguintes alterações no cronograma de reunião ordinária 
do conselho estadual de saúde do Pará – ces/Pa referente aos meses de 
abril e Maio do corrente ano:
1.1. Que a reunião ordinária do mês de abril/2022 passa de 27 de abril de 
2022 para 24 de maio de 2022;
1.2. Que a reunião ordinária do mês de Maio/2022 se mantenha conforme 
o cronograma anteriormente publicado, ou seja, dia 25 de maio de 2022;
1.3. Que seja realizada a 2ª reunião extraordinária para tratar da Proposta 
de reformulação do regimento interno do conselho estadual de saúde do 
Pará – ces/Pa, dia 26 de maio de 2022.
1. esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria eUNice carvalHo de Moraes
PresideNte do coNelHo etadUal de saÚde do Pará
Homologo a resolução ces/Pa Nº 017 de 23 de março de 2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saÚde PÚblica

Protocolo: 785259

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 49 DE 12/04/2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar da reUNiÃo dos laboratÓrios ceNtrais de 
saÚde PÚblica 2022/1.

Período da viagem: 26 a 28/04/2022.
Quantidade: 02 e ½ (duas e Meia) diárias.
origem: belém-Pa.
destino: são Paulo-sP.
servidor: alberto simões jorge junior / Mat.  57193885-1/ diretor laceN-Pa.
ordenador: alberto simões jorge junior

Protocolo: 784964

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 47 DE 07 DE ABRiL DE 2022
o diretor/ordenador de despesas do laboratório central do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 
0005 de 06/01/2021, publicada no d.o.e. nº 34.453 de 07/01/2021.
considerando a necessidade de constituir nova comissão de gdi para atuar 
no biênio 2022-2024;
resolve:
i-alterar a composição da comissão de gdi do laboratório central do 
estado do Pará – laceN/Pa, constituída por meio da Portaria Nº 0063 
de 26 de março de 2020, publicada no d.o.e. nº 34.159/27.03.2020, a ser 
formada pelos membros:
• Cristiane Araujo de souza amaro, matrícula nº 55586194-1;
• José Olímpio Barahuna da Silva, matrícula nº 54193807-1;
• Elaine Cristina da Mota Soares, matrícula nº 57191148-1;
• Osvaldina Ribeiro Muniz, matrícula nº 57194464-1;
• Rita do Socorro Cordeiro de Matos, matrícula nº 119423-1;
• Paula Andreza Lobo dos Santos, matrícula nº 54191866-1.
ii - esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação e seus 
efeitos se estenderão até o término do biênio.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
laceN/sesPa, 07 de abril de 2022.
alberto siMÕes jorge jUNior
diretor do laceN/Pa

Protocolo: 785306

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 351 DE DiÁRiAs DE 13/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar visita técnica de monito-
ramento da base descentralizada do saMU no município de igarapé-açú.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: igarapé-açú-Pa-brasil | Período: 19/04/2022 | 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: 785209
PoRtARiA Nº 350 DE DiÁRiAs DE 13/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de monitoramento da base descentraliza-
da do saMU no município de igarapé-açú.
origem: castanhal –Pa
destino: igarapé-açú -Pa | Período: 19/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
servidoras: elenice do socorro soares da silva | cargo: assistente de di-
reção | cPf: 734.255.162-72 | Mat: 6002901-1.
eliana Maciel da silva cavalcante | cargo: enfermeira | cPf: 176.559.352-
20 | Mat: 5278074-3.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 785205
PoRtARiAs Nº 341, 342 e 343 DE DiÁRiAs DE 13/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica com busca ativa dos casos suspeitos de 
agravos de notificação nos prontuários dos hospitais.
origem: castanhal-Pa-brasil
destinos: Maracanã-Pa-brasil | Período: 20/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
são domingos do capim | Período: 27/04/2022  | Nº de diárias: meia diária.
igarapé-açú  | Período: 28/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
servidora: ellen rose dos santos lima | cPf: 637.282.902-97 | Matrícula: 
57198168 | cargo: enfermaria.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784966
PoRtARiAs Nº 344, 345 e 346 DE DiÁRiAs DE 13/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar apoio administrativo com busca ativa dos casos suspei-
tos de agravos de notificação nos prontuários dos hospitais.
origem: castanhal-Pa-brasil
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destinos: Maracanã-Pa-brasil | Período: 20/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
são domingos do capim | Período: 27/04/2022  | Nº de diárias: meia diária.
igarapé-açú  | Período: 28/04/2022 | Nº de diárias: meia diária.
servidora: luciana do socorro Neves duarte | cPf: 680.696.852-04 | Ma-
trícula: 57190872 | cargo: agente administrativo.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784971
PoRtARiA Nº 347 DE DiÁRiAs DE 13/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar visita técnica com busca ativa 
dos casos suspeitos de agravos de notificação nos prontuários dos hospitais.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: Maracanã -Pa-brasil | Período: 20/04/2022 | 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: 784973
PoRtARiAs Nº 348 E 349 DE DiÁRiAs DE 13/04/2022
lei ordinária nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar visita técnica com busca ativa 
dos casos suspeitos de agravos de notificação nos prontuários dos hospitais.
origem: castanhal-Pa-brasil
destinos: são domingos do capim -Pa-brasil | Período: 27/04/2022 | Nº 
de diárias: meia diária.
igarapé-açú | Período: 28/04/2022 | Nº de diárias: meia diária
servidor: edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista.
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 784981

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito
PuBLicAção Do DiÁRio oficiAL Do DiA 11/03/2022
Portarias: 159 e 160 dos servidores: aNa PaUla NogUeira de 
soUza e WaldocelYs Pereira MaNos Moraes.
ordeNador: Mário Moraes cHerMoNt filHo

Protocolo: 785074

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 133 25 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na 
rede de Urgência e emergência no Hospital santo antonio Maria zaccaria 
referente ao mês de Março de 2022,
origem: capanema/Pa – destino: bragança/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
redsoN rogerio MoUra goNÇalves 57190600-1 enfermeiro

vera lUcia alMeida daMoUs 119032-1 odontóloga

No periodo de 05 e 06/04/2022. Quantidade 1,0 (uma) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
PoRtARiA Nº 136 25 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Para conduzir veículo com servidores do 4ºcrs/sesPa, com o 
objetivo de realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos 
na rede de Urgência e emergência no Hospital santo antonio Maria zacca-
ria referente ao mês de Março de 2022,
origem: capanema/Pa – destino: bragança/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
lUiz Maria alves feliPe filHo 5726795-1 Motorista

No periodo de 05 e 06/04/2022. Quantidade 1,0 (uma) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 785417
PoRtARiA Nº 137 28 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar visita técnica sobre os serviços de ouvidoria dos sUs aos ser-
vidores das ouvidorias municipais e no Hospital das bem-aventuranças – Hba.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá, sta. luzia e viseu /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
cristina guimarães costa 54189843-1 odontologa

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

No período de 11 à 14/04/2022. Quantidade 3,0 (três)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

PoRtARiA Nº 138 28 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Para conduzir veículo com servidores do 4ºcrs/sesPa, com o 
objetivo de realizar visita técnica sobre os serviços de ouvidoria dos sUs 
aos servidores das ouvidorias municipais e no Hospital das bem-aventu-
ranças – Hba.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá, sta. luzia e viseu /Pa.

Nome do servidor Matrícula  
vanderlê sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 11 à 14/04/2022. Quantidade 3,0 (três)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 785425
PoRtARiA Nº 121 22 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar visita técnica e orientações sobre o Programa de trata-
mento fora de domicílio – Ptfd
origem: capanema/Pa – destino: bonito, cachoeira do piriá, são joão de 
pirabas e tracuateua/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
anna larissa da silva serra 57194739-2 comissionado

anderson cleyton gonçalves de andrade 5946904-1 comissionado
janni luci oliveira soares 5571731-4 comissionado

No periodo de 11 à 14/04/2022. Quantidade 2,0 (duas) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
PoRtARiA Nº 122 22 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Para conduzir veículo com servidores do 4ºcrs/sesPa, com o 
objetivo de realizar visita técnica e orientações sobre o Programa de trata-
mento fora de domicílio – Ptfd
origem: capanema/Pa – destino: bonito, cachoeira do piriá, são joão de 
pirabas e tracuateua /Pa.

Nome do servidor Matrícula  cargo
jose Maria ferreira galvÃo 0504973 Motorista

No periodo de 11 à 14/04/2022. Quantidade 2,0 (duas) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 785460
PoRtARiA Nº 120 22 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na 
rede de Urgência e emergência no Hospital geral de bragança referente 
ao mês de Março de 2022,
origem: capanema/Pa – destino: bragança/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
redsoN rogerio MoUra goNÇalves 57190600-1 enfermeiro
KaMila liliaNe NUNes de oliveira 57190896/1 ag. administrativo

No periodo de 07 e 08/04/2022. Quantidade 1,0 (uma) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva
PoRtARiA Nº 119 22 de Março de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: Para conduzir veículo com servidores do 4ºcrs/sesPa, com o 
objetivo de realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos 
na rede de Urgência e emergência no Hospital geral de bragança referen-
te ao mês de Março de 2022,
origem: capanema/Pa – destino: bragança/Pa.

Nome do servidor Matrícula  cargo
lUiz Maria alves feliPe filHo 5726795-1 Motorista

No periodo de 07 e 08/04/2022. Quantidade 1,0 (uma) diária
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 785409
PoRtARiA Nº 127 23 de março 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: participar de treinamento na prática de todo o processo, de di-
vulgação de compras e até a adjudicação,
origem: capanema/Pa – destino: castanhal/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
edinei da silva costa 54180767/2 ag. administrativo

No período de 04 à 08 de abril 2022. Quantidade 4.5 (Quatro e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 785396

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

ERRAtA
.

ERRAtA
ERRAtA DA PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 061/2022, PuBLicAção Nº 
781558, PuBLicADA No DoE Nº 34.923, DE 06 DE ABRiL DE 2022, 
PG. 31-32.
oNDE sE Lê: adMissÃo de servidor.
LEiA-sE: diárias.
ordeNador: Maria lUcileNe ribeiro das cHagas

Protocolo: 784898
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DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 069 DE 12/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 149 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar da reUNiÃo da coMissÃo iNtergestores bi-
Partite (cib).
PerÍodo: 12/04/2022
QUaNtidade de diárias: 0,5
origeM: sÃo MigUel do gUaMá
destiNo (s): belÉM – Pa.
servidor (es):

NoME MAtRicuLA cARGo
Maria lUcileNe ribeiro das cHagas 56874892 diretora de ceNtro regioNal

ordeNador: Maria lUcileNe ribeiro das cHagas
Protocolo: 784911

PoRtARiA Nº 070 DE 12/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 149 da lei 5.810/94
objetivo: coNdUzir servidor Para realizar sUPervisÃo No labo-
ratÓrio de eNtoMologia/ideNtificaÇÃo de larvas dos vetores 
dos agravos.
veÍcUlo oficial ford raNger – Nsv 3d76
PerÍodo: 11 a 13/04/2022
QUaNtidade de diárias: 0,5
origeM: sÃo MigUel do gUaMá
destiNo (s): sÃo MigUel do gUaMá - Pa, sta Maria do Pará - Pa.
servidor (es):

NoME MAtRicuLA cARGo
joÃo carlos ribeiro fidelis 5853010/2 Motorista

ordeNador: Maria lUcileNe ribeiro das cHagas
Protocolo: 785005

PoRtARiA Nº 065 DE 11/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 149 da lei 5.810/94
objetivo: realizar sUPervisÃo No laboratÓrio de eNtoMologia/
ideNtificaÇÃo de larvas dos vetores dos agravos.
PerÍodo: 11 a 13/04/2022
QUaNtidade de diárias: 0,5
origeM: sÃo MigUel do gUaMá
destiNo (s): sÃo MigUel do gUaMá - Pa, sta Maria do Pará - Pa.
servidor (es):

NoME MAtRicuLA cARGo
josÉ aUgUsto NasciMeNto oliveira 57206128/1 ageNte de coNtrole de eNdeMias

ordeNador: Maria lUcileNe ribeiro das cHagas
Protocolo: 785001

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

Portaria: 116 DE 13 DE ABRiL DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor cargo do servidor Matricula
Ygor YUri Pereira da silva – ageNte de coNtrole de eNdeMias/
cHefe da divisÃo de vigilâNcia eM saÚde 7ºcrs/sesPa - Mat. 
57210055/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  valor
908881 0103 339033  120,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de Ponta de Pedras.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.

Protocolo: 785341

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 114 de 13 de Abril de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: saNta crUz do ararÍ
PerÍodo: de 25/04/2022 a 29/04/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
05146429 / caNdido aMir gaMa bragaNca / 137.608.582-87
objetivo: realizar o iNveNtário aNUal e sUPervisioNar as 
UNidades de saÚde, QUaNto ao boM Uso e gUarda dos beNs 
PerteNceNtes ao 7º crs/sesPa, de acordo coM a Portaria Nº 
483/2010, de 16 de abril de 2010/sesPa, QUe estabelece NorMas de 
ProcediMeNtos sobre as MoviMeNtaÇÕes dos beNs MÓveis cedidos 
aos MUNicÍPios de Nossa jUrisdiÇÃo, e orieNta QUe aNUalMeNte o 
ceNtro regioNal realize o iNveNtário fÍsico PatriMoNial.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior.

PoRtARiA N° 115 de 13 de Abril de 2022
NÚMero de diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: saNta crUz do ararÍ
PerÍodo: de 25/04/2022 a 29/04/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
00500888 / HelioMar leao liMa / 126.210.302-97
objetivo: realizar o iNveNtário aNUal e sUPervisioNar as 
UNidades de saÚde, QUaNto ao boM Uso e gUarda dos beNs 
PerteNceNtes ao 7º crs/sesPa, de acordo coM a Portaria Nº 
483/2010, de 16 de abril de 2010/sesPa, QUe estabelece NorMas de 
ProcediMeNtos sobre as MoviMeNtaÇÕes dos beNs MÓveis cedidos 
aos MUNicÍPios de Nossa jUrisdiÇÃo, e orieNta QUe aNUalMeNte o 
ceNtro regioNal realize o iNveNtário fÍsico PatriMoNial,
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior.

Protocolo: 784920

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 022, de 12 de abril de 2022.
a diretora do 9º centro regional de saúde- 9ºcrs da secretaria de estado 
de saúde Pública - sesPa, no uso de suas atribuições legais; e,
coNsideraNdo a Portaria N° 184, de 15 de fevereiro de 2022, 
publicada no doe 34.866 de 16/02/2022, que constituiu a comissão 
Permanente de sindicância administrativa do 9º centro regional de saúde.
coNsideraNdo a Portaria Nº 470, de 29 de jUlHo de 2020, publicada 
no doe Nº 34.307 de 11/08/2020.
considerando o Processo 2019/113360 e o teor do Parecer nº 74 coN-
jUr(an./seq.61).
considerando despacho do secretário estadual de saúde. (anexo/sequencial: 73)
considerando a Portaria N° 016, de 14 de Março de 2022 - diário 
oficial No 34.896 de 17 de MarÇo de 2022
resolve: i – Prorrogar a competente sindicância administrativa na for-
ma do art. 199 da lei 5.810/94, nomeando para compor a comissão os 
servidores: ferNaNdo aNtoNio araÚjo Mello, Psicólogo - Mat. Nº 
5225380/4, MeMbros: eMilia caroliNa MartiNs diNiz, Psicóloga, ma-
tricula nº 54196219/2, jacira da coNceiÇÃo agUiar rego, enfermeira,
Matrícula funcional º 57197682 sUPleNte -cristiaNa PiNto oliveira 
costa, técnico de enfermagem, matricula 54196328/1, para, sob a presi-
dência do primeiro, apuração dos fatos
notados no processo.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9º crs da sesPa

Protocolo: 784940

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº131/2022 12 ABRiL DE 2022.
o diretor do 10º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccg de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07 /07/ 2021.
resolve:
i – desigNar a servidora a HelaNe coNceiÇÃo daMasceNo, Matrícula 
nº 57234881/1, eNferMeira,, lotado 10° crs/sesPa altaMira/Pa Para res-
ponder pela coordenação da saMU do 10ºcentro regional de saúde/sesPa .
esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
10º centro regional de saúde em 12 abril de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa.
Port. nº 1.082/2021-ccg de 06.07.2021

Protocolo: 785507

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 52 de 24 de Março de 2022
o (a) ordeNador (a) de desPesa da secretária de estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo: realizar, em conjunto com Nível central, visita técnica refe-
rente ao Projeto retomada das ações de busca ativa e capacitação em 
Hanseníase.
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Municípios: Marabá/ Parauapebas
Periodo: 10 a 12/04/2022
2/5 (dUas diárias e Meias)

sERviDoR cARGo MAtRicuLA
MiltoN carlos carvalHo NazarÉ enfermeiro 57197520-1

  ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 785148

PoRtARiA Nº 63 de 31 de Março de 2022
o (a) ordeNador (a) de desPesa da secretária de estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
OBJETIVO: Conduzir servidores que irão participar da oficina técnica ma-
nejo do cuidado, conforme portaria 62.
 Municípios: Marabá/ caNaÃ dos carajá
Periodo: 04 a 07/04/2022
3/5 (tres diárias e Meias)

sERviDoR cARGo MAtRicuLA
aNtoNio viceNte da silva Motorista 498856

ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 785473

PoRtARiA Nº 62 de 31 de Março de 2022
o (a) ordeNador (a) de desPesa da secretária de estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
OBJETIVO: Participar da Oficina Técnica: Manejo do Cuidado voltado para 
pessoas com complicações de álcool e outras drogas, referente à rede de 
atenção Psicossocial acompanhando a equipe técnica do nível central.
 Municípios: Marabá/ caNaÃ dos carajá
Periodo: 04 a 07/04/2022
3/5 (tres diárias e Meias)

sERviDoR cARGo MAtRicuLA
irlâNdia da silva galvÃo diretora do 11º crs 5946003/3

joelMa ferNaNdes sarMeNto eNferMeira 55585809/1

ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 785450

PoRtARiA Nº 59 de 28 de Março de 2022
o (a) ordeNador (a) de desPesa da secretária de estado de saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
objetivo:  Participar de uma reunião de suma importância sobre as co-
berturas dos diversos programas da Politica Nacional de alimentação e Nu-
trição e na coordenação das ist´s e Hepatites virais e capacitação sobre 
os Programas da Política Nacional de alimentação e Nutrição. e Participar 
de uma reunião e levantamento de dados na coordenação da farmácia 
Especializada para melhorar o fluxo de atendimento aos pacientes como 
também participar de uma reunião no departamento de atenção à saúde 
– dase para receber orientações e aprimoramentos na temática sobre o 
e-gestor / e Prontuário eletrônico
Municípios: Marabá/ belÉM
Periodo:
5/5 (ciNco diárias e Meias)

sERviDoR cARGo MAtRicuLA
MiltoN carlos carvalHo NazarÉ cHefe da divisÃo tÉcNica 5492525/2

ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 785382

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº 182 de 13 de Abril de 2022.
Nome: genival gonçalves da silva
cargo: agente da saúde.
Matrícula/siape: 01086753
cPf  227.450.682-52,.
Período: 18 a 20.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção, cumaru do Norte, santa Maria das barreiras
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao setor de almoxarifado e fazer 
distribuição de ePi mascaras e luvas e material de consumo e limpeza para 
os profissionais de saúde que atuam no combate as Endemias; Malária, 
dengue, leishmaniose, covid-19 etc nos municípios sobe a jurisdição des-
te 12º crs/sesPa/eNdeMias
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes - diretora do 12º crs / sesPa.

Protocolo: 784969
PoRtARiA Nº 183 de 13 de Abril de 2022
Nome: edilene Maria dos santos brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Nome: leide augusto da silva gama
cargo: agente de saúde
Matrícula/siape: 0113077-1
cPf: 177.870.412-34.
Período: 23 a 28.05.2022
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).

origem: conceição do araguaia.
destino: tucumã e são felix do xingu.
objetivo: tratar de assuntos administrativos/ rH - recursos Humanos re-
lacionados aos servidores da sesPa/ Ministério da saúde.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 785031
PoRtARiA Nº 189 de 13 de Abril de 2022
Nome: emilio fernando de carvalho Moraes Netto.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5832314-2.
cPf: 375.464.062-34.
 Período: 18 a 21.04.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: belém.
Objetivo: participar da Oficina de Pré-Natal do PAI/Parceiro, IST/AIDS, que 
será  discutido questões de acompanhamento da gestante e a participação 
da figura paterna nesse processo, assim como registros em prontuários no 
ESUS, notificações de casos de infecções de sífilis, e Elaboração do Plano 
estratégico de trabalho Pet.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 785403
PoRtARiA Nº 184 de 13 de Abril de 2022
Nome: ademar coelho barbosa.
Cargo/Função: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Nome: epitácio castro saraiva.
cargo/função: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 504697.
cPf: 480.110.961-68.
Período: 18 a 20.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, ourilândia do Norte, tucumã, são félix do xingu, ban-
nach e cumaru do Norte.
objetivo: realizar levantamento e monitoramento de veículos pertencen-
tes a este 12ºcrs/sesPa/eNdeMias.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 785367
PoRtARiA Nº 185 de 13 de Abril de 2022
Nome: Maria Mariana fialho da silva.
cargo/função: agente administrativo.
Matrícula/siape: colaborador eventual.
cPf: 021.333.572-70.
Nome: taiane de souza araújo.
cargo/função: agente administrativo.
Matrícula/siape: colaborador eventual.
cPf: 064.294.111-41.
Período: 18 a 20.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, ourilândia do Norte, tucumã, são félix do xingu, ban-
nach e cumaru do Norte.
objetivo: realizar monitoramento de veículos pertencentes a este 12ºcrs/
sesPa/eNdeMias.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 785368
PoRtARiA Nº 186 de 13 de Abril de 2022
Nome: célio santos cruz.
cargo/função: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504828.
cPf: 270.785.661-49.
Período: 18 a 20.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e cumaru do Norte.
objetivo: conduzir técnicos da vigilância em saúde.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 785369
PoRtARiA Nº 187 de 13 de Abril de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro santos.
cargo/função: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 18 a 20.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e rio Maria.
objetivo: conduzir técnicos da divisão técnica.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 785370
PoRtARiA Nº 188 de 13 de Abril de 2022
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo/função: agente de artes Práticas.
Matrícula/siape: 5425212-2.
cPf: 039.755.682-91.
Nome: valmici lima rocha alencar.
cargo/função: agente de vigilância sanitária.
Matrícula/siape: 0720534-019.
cPf: 131.892.392-15.
Período: 18 a 20.04.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e ourilândia do Norte.
objetivo: realizar processo de renovação de indústria de água adicionada 
de sais, e assessorar os municípios na implantação do siM (serviço de 
inspeção Municipal).
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 785371
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 310/2022–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, saMUel jacob azaNcot Neto, 
arquiteto, matrícula nº 57220835/1, e no seu impedimento, PaUlo rogÉ-
rio leite vital, engenheiro eletricista, matrícula nº 1220, ambos lotados 
na assessoria de Planejamento físico do Hospital ophir loyola, para a fun-
ção de Fiscais do Contrato nº 055/2022, firmado com a empresa INOVE 
coNstrUtora eireli, cujo objeto é contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviÇos de sUbstitUiÇÃo de cobertUra, ade-
QUaÇÃo e execUÇÃo de iMPerMeabilizaÇÃo de calHas e lajes, com 
fornecimento de material e mão de obra nos prédios do HosPital oPHir 
loYola. Processo nº 2021/1465138 (Pae).
diretora geral ivete gadelHa vaz

Protocolo: 785041
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 303/2022–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, cláUdia diziMidas Haber, far-
macêutica, matrícula nº 54187974/2, e no seu impedimento, aNNie eli-
saNdra MesQUita de oliveira,  farmacêutica, matrícula nº 54185904/1 
- Hol, lotado na divisão de farmácia do ophir loyola, para a função de fis-
cais do contrato nº 054/2022, firmado com a empresa CALLMED COMER-
cio de MedicaMeNtos e rePreseNtaÇÃo ltda, cujo objeto é a forneci-
mento de coNtrastes radiolÓgicos e assessÓrios da HeModiNâ-
MICA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato, 
no período de 12 meses (doze meses). Processo nº 2022/194654(Pae).
diretora geral ivete gadelHa vaz
 

Protocolo: 784998

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 054/2022-HoL
objeto: fornecimento de coNtrastes radiolÓgicos e assessÓrios da 
HEMODINÂMICA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
contrato.
valor global: r$ 654.100,00 (seiscentos e cinqüenta e quatro mil e cem reais).
data assinatura: 13/04/2022
vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023.
Pregão eletrônico nº 068/2020 - Processo nº 2022/194654
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: callMed coMercio de MedicaMeNtos e rePreseNtaÇÃo 
ltda, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 05.106.015/0001-52, sediada na rua 
Herbene, nº 471 – bairro: Messejana –fortaleza/ce - ceP: 60.842-120 
fone: (85) 3077-8650 e-mail: licitacao@callmedce.com.br
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 784997
coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 055/2022-HoL

objeto: serviços de substituição de cobertura, adequação e execução de 
impermeabilização de calhas e lajes.
valor global: r$ 3.183.561,28 (três milhões, cento e oitenta e três mil, 
quinhentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).
data assinatura: 12/04/2022
vigência: 12/04/2022 até 11/04/2023.
Pregão nº 16/2022 - Processo nº 2021/1465138
orçamento: 10.302.1507.8289. 449039fonte: 0103/0269
contratado: iNove coNstrUtora eireli, com sede na rodovia augus-
to Montenegro, 4300, sala:106-s-torre  sUl;  ParQUe  office; bair-
ro  Parque  verde -  belém/Pa,  ceP  66.635-110, fone: 91 2122-0437 / 
983077885, e-mail: inoveconstrutorapa@gmail.com / nilsonlondres1968@
gmail.com, inscrita no cNPj sob o nº 11.322.001/0001-79.
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 785009

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
7º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo 

Nº 044/2020-HoL
data assinatura: 14/04/2022
Processo nº: 2022/254379
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 60 (sessenta) dias.
vigência: 15/04/2022 a 14/06/2023
valor total do aditivo: de r$ 47.841,24 (quarenta e sete mil oitocentos e 
quarenta e um reais e vinte e quatro centavos).
orçamento: 10.12.1297.8338.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: Magistral coNstrUÇÕes e serviÇos eireli
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 784226

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 016/2022
Processo nº 2021/1465138
objeto: serviÇos de sUbstitUiÇÃo de cobertUra, adeQUaÇÃo e 
execUÇÃo de iMPerMeabilizaÇÃo de calHas e lajes.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: 
iNove coNstrUtora  eireli
valor total da licitação: r$ 3.183.561,28
belém, 12 de abril de 2022
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 784989

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N º 308/2022 -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 2022/412993 de 
05/04/2022.
resolve:
lotar, a partir de 01/04/2022, a servidora alessaNdra liMa leal, Mé-
dico, matrícula nº 5829364/2, pertencente a fundação Pública estadual 
Hospital de clínicas gaspar vianna, no Núcleo de Qualidade deste Hospital, 
na função de assessora.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 11 de abril de 2022.
ivete gadelHa vaz
diretora geral do Hol

Protocolo: 785124
PoRtARiA Nº 309/2022-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//374706 de 
29/03/2022.
r e s o l v e:
desigNar a partir de 01/04/2022, o servidor alaN rodrigUes caval-
caNte, Médico, matrícula nº 57197026/3, pertencente ao Quadro de Pes-
soal ativo do Hol, para exercer a função de coordenador da divisão de 
diagnostico por imagem - ddi, deste Hospital.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 12 de abril de 2022.
ivete gadelHa vaz
diretora geral do Hol

Protocolo: 785152
PoRtARiA Nº 311/2022 – GAB/DG/HoL.

a diretora geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doe 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/214609 de 
21/02/2022.
resolve:
distratar, a pedido a partir de 01/03/2022, a servidora Marilice lUMi 
HigaKi MascareNHas, Médico, matrícula nº 5904562/1, lotada na onco-
logia clinica (Quimioterapia), admitido sob o regime das leis complemen-
tares 007/91 e 77/2011 – servidor temporário.
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: 785154
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 361/2022/cAPE/fscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNsideraNdo o Pae nº 2022/348633
resolve:
i- desigNaro servidor aNtoNio sÉrgio de soUsa oliveira, Matrícula 
nº 57175725/1, lotado na cseg, e-mail: oliveira@santacasa.pa.gov.br, te-
lefone: (91) 4009-0306, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
108/2022/fscMP, oriundo da ata de registro de PreÇos Nº 009/2021 
DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2021-SEPLAD, firmado entre a FUN-
daÇâo saNta casa de MisericÓrdia do Pará - fscMP e a empresa ti-
cKet solUÇÕes Hdfgt s/a, cNPj/Mf sob o n.º 03.506.307/0001–57, 
cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de gestão de abastecimento de combustível da frota e gerador da 
coNtrataNte.
ii- desigNar o servidor carlos josÉ QUeiroz jUNior, Matrícula 
5957140/1, eng° civil, lotado na geff, e-mail: junior@santacasa.pa.gov.
br, telefone: (91) 4009-2282, para, na ausência do titular, exercer o encar-
go de fiscal substituto.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
belém-Pa, 07 de abril de 2022.
brUNo MeNdes carMoNa
PresideNte
fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará

Protocolo: 785501

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto: 108/2022/fscMP
data de assinatura: 07/04/2022
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de gestão de abastecimento por combustível da frota e gerador da coN-
trataNte.
vigência: 07/04/2022 a 07/04/2023
ata de registro de PreÇos Nº 009/2021 do PregÃo eletrôNico srP 
Nº 024/2021-sePlad - Pae Nº 2022/348633
valor estimado: r$ 2.875.978,80
orçamento: funcional Programática: 10.122.1297.4668; fontes de recur-
so: 0103, 0103002169;
elemento de despesa: 339030 e 339039.
contratada: ticKet solUÇÕes Hdfgt s/a, cNPj nº 03.506.307/0001–57
endereço: rua Machado de assis nº 50, edif 2, bairro santa lucia, no Mu-
nicípio de campo bom/rs, ceP: 93.700–000, telefones: (51) 3920-2200
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 785419

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto
Número: 3
data de assinatura: 13/04/2022
Justificativa: Inclusão de Funcional programática 10.126.1508.8238, con-
soante permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
contrato nº 253/2020 - adesÃo a ata de registro de PreÇos Nº 
25/2019; Pe Nº 042/2019-see/ac; Pae Nº 2020/536945
coNtratada: PriNt solUtioNs ProcessaMeNto de docUMeN-
tos ltda-ePP
ordenador: dr. bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 785184

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00591

valor: r$ 30.000,00
data: 11/04/2022
objeto: Material de coNsUMo, toUca descartavel saNfoNada;
Pae nº 2022/261927 - disPeNsa Nº 028/2022/fscMP
funcional Programática:10302150782880000; fontes de recursos: 
0669008101;
elemento de despesa: 33903000;
coNtratada: N Q aMazoNas ltda; cNPj/Mf: 37.297.378/0001-09
eNdereÇo: rua dom romualdo de seixas, 1127-b, Umarizal, belém-Pa, 
cep: 66050-380
telefoNe: (91) 99356-0205
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 784950

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00592

valor: r$40.000,00,00
data: 11/04/2022
objeto: Material de coNsUMo - laMiNa P/ derMatoMo, eM iNox, 19 
x 0,38 x 80MM, caixa c/10;
Pae nº 2022/243156 - disPeNsa Nº 030/2022/fscMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669008101;
elemento de despesa: 33903000;
coNtratada: e.r. triNdade; cNPj/Mf: 04.252.742/0001-65
eNdereÇo: rua são francisco nº 1104, bairro juazeiro, santa isabel do 
Pará/Pa, ceP: 68.790-000; telefone: (91) 8814-4784
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 784947
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00586
valor: r$9.390,00
data: 11/04/2022
objeto: aQUisiÇÃo eMergeNcial de Material de coNsUMo, de
sisteMas de dreNageM
Pae nº 2022/287858 - disPeNsa Nº 022/2022/fscMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669008100;
elemento de despesa: 33903000;
coNtratada: NeoMed Material HosPitalar ltda; cNPj/Mf: 
11.158.653/0001-10
eNdereÇo: tr sia trecHo 4, nº05, lote 1130 loja edif seNaP i, bair-
ro: zoNa iNdUstrial (gUara), ceP: 71.200-042, brasília-df
telefoNe: (61) 3462-1062
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 784948

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 427/2022 - GEAPE/GAPRE/HEMoPA, 
DE 11 DE ABRiL DE 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando o volume de trabalho e a necessidade de serviço de alguns 
servidores deste Órgão;
Considerando o fluxo de atividades deste Órgão;
considerando os autos do MeMo n°61/2022; colab-HeMoPa – Pae 
2021/1413214;
considerando, ainda, o que dispõem os artigos 132, inciso v, 137 e 138 da 
lei estadual nº 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
resolve:
I – CONCEDER Gratificação por tempo integral de que trata os dispositivos 
legais supramencionados, no percentual de 60% (sessenta), a contar de 
09/12/2021, à servidora abaixo relacionada:
• Vanessa Lopes da Silva (matrícula nº 57204740/3).
ii - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HeMoPa, em de 11 de abril de 2022.
Paulo andré castelo branco bezerra
PresideNte da fUNdaÇÃo HeMoPa

Protocolo: 785272

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 379/22 DE 14 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 2022/236788.
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  16 de MarÇo de 2022.
jose ribaMar saNtos rodigUes, cPf: 186.672.952.72, ag.administra-
tivo/gecard, Mat:7000170, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  14 de  abril  de  2022 .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 785390
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coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 016/2022 DEcoRRENtE Do 
PREGão ELEtRôNico sRP/sEPLAD/DGL Nº 011/2021- 
AtA DE REGistRo DE PREços Nº 001/2022- PRocEsso 

ADMiNistRAtivo Nº 2022/162807.
das Partes:
coNtrataNte: fUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia e HeMatologia 
do Pará – HeMoPa
coNtratado: rcN coMÉrcio e serviÇos ltda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPj sob o nº 02.055.122/0001-00 com sede na 
trav. Primeiro de Março, 239, loja 06. campina cep: 66.015-051. cidade: 
belém Uf: Pa, neste ato representada por seu representante legal josé 
luiz souza, portador da cédula de identidade nº.3334988.ssP/Pa, cPf/Mf 
sob o nº. 041.784.082-91, doravante denominada coNtratada.
do objeto: o objeto do presente contrato é a Material de exPedieNte, 
para os órgãos e entidades do estado do Pará, situados na Mesorregião 
de belém (ananindeua, barcarena, belém, benevides, bujaru, castanhal, 
inhangapi, Marituba, santa bárbara do Pará, santa isabel do Pará e santo 
antônio do tauá), e nas cidades de santarém, Marabá e altamira e Pa-
rauapebas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste edital e seus anexos.
do Prazo: este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Projeto atividade: 10122129783380000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso; 0269001022
do valor: o valor global do presente contrato é de r$ 940,00 (novecen-
tos e quarenta reais).
do fiscal do coNtrato: será responsável pela gestão do contrato a 
servidora lucidéia oliveira, gerente de almoxarifado e Patrimônio – geraP 
da fundação HeMoPa.
do foro: belém – Pará
data de assiNatUra do coNtrato: 06 de abril de 2022.
assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HeMoPa - 
contratante
josé luiz souza - rcN coMÉrcio e serviÇos ltda - contratada
ordeNador de desPesa - Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 785164

suPRiMENto DE fuNDo
.

Nº DA PoRtARiA: 440/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNtoNio ferNaNdes costeira Neto administrador/tes 541955481
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/450382  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo braNco bezerra

Protocolo: 785267

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 309/22 DE 14 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 2022/302967.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de realizar vistoria tÉcNica Na obra de reforMa do PrÉdio 
do Hr No MUNiciPio de castaNHal/Pa No dia  17 de MarÇo de 2022.
rebeca gUerra triNdade, cPf: 842.969.765-91, agerente/geiNe, 
Mat5916429: 1,0 diaria. valter jÚNior PoMPeU da lUz cPf:903.017.
902-30,ténico de Manutenção/geiNe,  Mat. 5957978: 1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  14 de  abril  de  2022  .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 785216
PoRtARiA Nº 375/22 DE 14 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 2022/339871.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de de realizar vistoria tÉcNica Na obra de reforMa do PrÉdio do 
Hr No MUNiciPio de castaNHal/Pa No dia  23 de MarÇo de 2022.
lUiz eMaNUel UrsUliNo de fraNÇa, cPf: 146.353.302-06,Motorista/
getra, Mat:54194916, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  14 de  abril  de  2022 .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 785424

PoRtARiA Nº 377/22 DE 14 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 2022/346132.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de realizar vistoria tÉcNica Na obra de reforMa do PrÉdio 
do Hr No MUNiciPio de castaNHal/Pa Nos dias  23 de MarÇo de 
2022.
Maria cHaves zUMero cardoso, cPf: 786.332.302-91, coordenadora/
golog, Mat:57211563/2 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  14 de  abril  de  2022 .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 785365
PoRtARiA Nº 376/22 DE 14 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 2022/343987.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de realizar vistoria tÉcNica Na obra de reforMa do PrÉdio 
do Hr No MUNiciPio de castaNHal/Pa Nos dias  25 de MarÇo de 
2022.
edsoN de Moraes NasciMeNto, cPf: 101.120.812-15, Motorista/ge-
tra, Mat:54189238 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  14 de  abril  de  2022 .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 785346
PoRtARiA Nº 374/22 DE 14 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 2022/336083.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de realizar vistoria tÉcNica Na obra de reforMa do PrÉdio 
do Hr No MUNiciPio de castaNHal/Pa Nos dias  23 e 25 de MarÇo 
de 2022.
rebeca gUerra triNdade, cPf: 842.969.765-91, agerente/geiNe, 
Mat5916429: 1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  14 de  abril  de  2022  .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 785398
PoRtARiA Nº 307/22 DE 14 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 2022/302973.
resolve:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de realizar vistoria tÉcNica Na obra de reforMa do PrÉdio 
do Hr No MUNiciPio de castaNHal/Pa Nos dias  17 de MarÇo de 
2022.
edsoN de Moraes NasciMeNto, cPf: 101.120.812-15, Motorista/ge-
tra, Mat:54189238 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,  14 de  abril  de  2022 .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 785410

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PoRtARiA
.

 PoRtARiA Nº 186 DE 13 DE ABRiL DE 2022
a diretora administrativo-financeira da fundação Pública estadual Hospital 
de clínicas gaspar vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria Nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doe/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNsideraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas 
pela empresa KaPa caPital facilites ltda. por ocasião do contrato nº 
298/2021, oriunda do Pe nº 40/2021;
coNsideraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2021/1236038, favorável a apuração da conduta da referida empresa, 
diante de fatos e documentos acostados aos autos;
resolve:
1 – deterMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa KaPa caPital faci-
litites ltda., em razão das pendências relatadas nos autos do processo 
mencionado;
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2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, para que, querendo, apresente defesa Prévia no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
cláUdia viNagre de Mello
diretora administrativo financeira/fPeHcgv

Protocolo: 785119
PoRtARiA N° 192, DE 13 DE ABRiL DE 2022

o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de janeiro de 2022, publicado no doe nº 34.848 de 31 de 
janeiro de 2022.
coNsideraNdo que o ordenamento jurídico em vigor, prevê o instituto 
da delegação de competência como instrumento de descentralização ad-
ministrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade as 
decisões do gestor público, dando vazão ao princípio da eficiência adminis-
trativa prevista no art. 37 da constituição federal.
resolve:
desigNar a competência para a prática de todos os atos relativos à orde-
nação de despesa da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gas-
par vianna aos servidores elencados abaixo, até ulterior deliberação:
1. ricardo jorge de MoUra PalHeta – Mat. 54185452/3 – diretor Pre-
sidente da fPeHcgv, Nomeado através do decreto de 28 de janeiro de 
2022, publicado no doe nº 34.848/31.01.2022;
2. claUdia viNagre de Mello – Mat. 5072742/8 – gerente admi-
nistrativo e financeiro da fPeHcgv – designada através da Portaria 
172/31.03.2022 (doe nº 34.921/05.04.2022).
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ricardo jorge de MoUra PalHeta
diretor Presidente / fHcgv

Protocolo: 785249

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 184 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doe
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
resolve:
designar o servidor delon Nascimento de albuquerque – Matrícula Nº 
57175248/1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 84/2022 – PINHEIROS COMÉRCIO EIRELI - ME
objeto: aquisição de Material descartável para abastecimento e distri-
buição entre os setores da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna – fPeHcgv, pelo período de 90 dias (noventa) dias, em 
conformidade com as especificações de Anexo I do instrumento contratual.
vigêNcia: início em 13/04/2022 e término em 11 /07/2022.
Processo Nº 2022/2730708
Modalidade de licitaÇÃo: dispensa de licitação Nº 37/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo jorge de MoUra PalHeta
diretor Presidente da fPeHcgv

Protocolo: 785242

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 84/2022
valor r$ 56.008,20 (ciNQUeNta e seis Mil e oito reais e viNte ceNtavos)
objeto: aquisição de Material descartável para abastecimento e distribui-
ção entre os setores da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna – fPeHcgv.
data de assinatura: 13/04/2022
vigência. início em 13/04/2022 e término em 11/07/2022.
dispensa Nº 37/2022
orçamento 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261; 0103; 0269
Plano interno Pi: 1040008288c.
origem do recurso: estadual
contratado:
Nome: PiNHeiros coMÉrcio eireli – Me
endereço: rUa dos taMoios Nº 263 – aNexo “a” – jUrUNas
belÉM – Pará – ceP 66.025-540
telefone: (91) 3223-1154
e-Mail: pinheiroscomercio@hotmail.com
ordenador: ricardo jorge de Moura Palheta

Protocolo: 785240

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo: 1°
data da assinatura: 01/04/2022
vigência: 02/04/2022 a 01/05/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Termo Aditivo tem por objetos realizar a alteração do Contra-
to nº 410/2021, promovendo o acréscimo de aproximadamente 28,46%, 

em razão da modificação a fim de garantir melhor adequação técnica para 
cumprir seu objetivo, bem como prorrogação da sua vigência, na forma da 
sua cláUsUla viii – da vigêNcia e alteraÇÕes.
contrato: 410/2021
exercício: 2022
contratado: MMd jesUs coNstrUtora e serviÇos ltda
endereço: travessa joaQUiM távora Nº 556 – cidade velHa
belÉM – Pará – ceP 66.023-730
cep: 66.023-730
telefone: (91) 3355-3264 – 98896-9690
e-mail; mmconstrutora556@gmail.com
ordenadora: ricardo jorge de Moura Palheta

Protocolo: 785253

.

.

Aviso DE LicitAção
.

MoDALiDADE PREGão ELEtRôNico
Número: 56/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de produtos para saúde (PPs) utilizados na central de Material e 
esterilização, com equipamentos em comodato, para atender as necessida-
des da fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna e da 
clínica de Hemodiálise Monteiro leite por um período de 12 (doze) meses, 
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: 29/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo jorge de MoUra PalHeta

Protocolo: 785246
Aviso DE LicitAção

MoDALiDADE PREGão ELEtRôNico
Número: 55/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição even-
tual de válvulas cardíacas, em regime de antecipação, com Medidores em co-
modato, para realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em pacientes 
do sUs, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme especificações do 
termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para forne-
cimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
entrega do edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 29/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo jorge de MoUra PalHeta

Protocolo: 785333

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

DEcisão
decisÃo do ilMo. diretor PresideNte da fUNdaÇÃo PÚblica 
estadUal HosPital de clÍNicas gasPar viaNNa, Nos aUtos do 
Processo adMiNistrativo disciPliNar iNstaUrado Por Meio 
da Portaria Nº 108, de 23 de fevereiro de 2021, PUblicada No 
doe/Pa Nº 34.500, de 24 de fevereiro de 2021, Prorrogado Pela 
Portaria Nº 364, de 24 de jUNHo de 2021, PUblicada No doe/Pa Nº 
34.621, de 25 de jUNHo de 2021, da eNtÃo diretora PresideNte da 
fUNdaÇÃo PÚblica estadUal HosPital de clÍNicas gasPar viaNNa, 
Para aPUrar, eM tese, o coMetiMeNto de PossÍvel iNfraÇÃo 
PreseNte No Processo;
Vistos, relatados, etc. os presentes autos, verifiquei que:
Após análise do relatório final apresentado pela Comissão Processante e da 
análise jurídica proferida pela asjUr/fHcgv, não restou comprovado nos 
autos evidências da intenção de infringência aos comandos legais constan-
tes da lei nº 5.810/94 - rjU.
isto Posto, com fulcro no art. 224, caput, do rjU, esta Presidência resolve:
1 – acatar o Parecer nº 013/2022 - asjUr, adotando suas razões para de-
cidir, os quais sugeriram o arQUivaMeNto do Processo adMiNistra-
tivo disciPliNar, com fundamento legal no art. 201, da lei nº 5.810/94.
2 - tornar sem efeito a Portaria n° 364, publicada no doe de 25 de junho 
de 2021,  ratificando a prorrogação do Processo administrativo Disciplinar 
em epígrafe, a contar de 12 de agosto de 2021.
3 – recomenda-se após esta publicação seja dada ciência ao investiga-
do e oficiar ao Instituto Euvaldo Lodi-IEL, ora denunciante, informando 
a conclusão do Pad. b em como se faz necessário encaminhar cópia do 
processo ao Ministério Público do trabalho, conforme solicitação constante 
nos autos.
4 – remetam-se os autos ao gabinete desta Presidência para publicação 
e ciência aos interessados. após, ao sePes para providências administra-
tivas complementares.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém (Pa), 08 de março de 2022.
ricardo jorge de MoUra PalHeta
diretor PresideNte/fHcgv

Protocolo: 785192
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ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 88/2022/fPEHcGv
ata de registro de Preços Nº 88/2022, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 117/2021/fPeHcgv, Processo nº 718563/2021, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 01/04/2022.
OBJETO: Tem por objeto e finalidade a Aquisição  eventual  de material  de  
higiene  pessoal, para abastecimento e distribuição entre os serviços da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas gaspar vianna (fPeHcgv) 
pelo período de 12 (doze) meses, nas condições definidas no ato convo-
catório, seus anexos, propostas de preços e ata do PregÃo eletrôNico 
srP nº 117/2021 vinculada ao Processo nº 718563/2021, que integram 
este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro.
vigêNcia: 11/04/2022 a 10/04/2023.
eMPresa: UP deNt iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo coMercial ltda 
- ePP, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no cNPj/Mf sob nº 
20.306.488/0001-97, inscrição estadual nº 645.663.973.118, com sede 
na avenida das rosas nº 841 – jardim Motorama – são josé dos campos 
– sP, ceP: 12.224-000, telefone (12) 3303-8564 – 99154-2671, e-mail: 
contato@updentdistribuidora.com.br.

Nº siMAs DEscRição Do MAtERiAL
NEcEssiDA-
DE PARA 12 

MEsEs

MARcA /
fABRi-
cANtE

uNiD
vALoR

uNitÁRio
R$

vALoR
 totAL

R$

4 120229-
4

sHaMPoo iNfaNtil NeUtro, fórmu-
la suave e sem corantes clinicamente 

testada, que não cause irritações 
nos olhos do bebê, hipoalérgicos, 

cheirinho agradável de aproximada-
mente 350ml

200 bebe love/
NUtriex frc 9,40 1.880,00

7 041011-
0

escova deNtal iNfaNtil: com 
formato anatômico, confeccionada 
em material atóxico, com cabo em 
polipropileno, medindo entre 1,0 e 
1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm 
de comprimento. cerdas macias em 
nylon na cor natural, medindo 0,14 

a 0,25 cm de diâmetro, disposta 
em três fileiras, retas, com pontas 

arredondadas, corte uniforme e 1,0 a 
1,3 cm de altura, contendo no mínimo 
60 cerdas por tufo. a área de inserção 
das cerdas deverá medir de 2,2 a 2,5 
cm de comprimento, com aproxima-

damente 8 mm de largura com cantos 
arredondados e conter 27 a 30 tufos. 
embaladas individualmente conforme 
praxe do fabricante trazendo exter-
namente os dados de identificação, 
procedência e apresentar selo de 

aprovação da associação brasileira de 
odontologia (a.b.o.)

500
deNtal 
K/c Ko-
vacs

UNid 1,00 500,00

valor total 2.380,00

o valor global estimado desta ata é de r$ 2.380,00 (dois Mil trezeNtos 
e oiteNta reais).
ordenador responsável. dr. ricardo jorge de Moura Palheta

Protocolo: 785227
ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 69/2022/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 69/2022, 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: ProMefarMa MedicaMeNtos e ProdUtos HosPitala-
res ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPj/Mf sob nº 
81.706.251/0001-98, inscrição estadual nº 10176046-40, com sede na rua 
joão amaral de almeida, 100 – cidade industrial, telefone: (41) 3165-7900, 
email: promefarma@promefarma.com.br, ceP: 81.170-520, curitiba/Pr.

itEM DEscRição NEcEssiDADE P/ 
12 MEsEs uNiD vALoR

uNitÁRio
vALoR
totAL

02 aciclovir 250mg 1.500 fr/amp r$ 11,70 r$ 17.550,00

11 cefalexina 500mg 5.500 cáps r$ 0,40 r$ 2.200,00

31 Levofloxacino 5mg/mL, intravenosa, 
solução injetável. adulto/Pediátrico 2.500 bolsa

100 Ml r$ 19,90 r$ 49.750,00

42 oxacilina 500mg 20.000 fr/amp r$ 1,50 r$ 30.000,00

valor total: r$ 99.500,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 99.500,00 (Noventa e nove mil 
e quinhentos reais).
ricardo jorge de MoUra PalHeta
ordeNador resPoNsável.

Protocolo: 784962

sEcREtARiA DE EstADo
DE tRANsPoRtEs

.

coMuNicAção DE REcuRsos
Modalidade: concorrência
Número: n.º 036/2021.
comunicamos aos interessados que a empresa lcM coNstrUÇÃo e coMÉr-
cio s/a. apresentou recurso administrativo contra a decisão desta comissão 
no resultado Parcial de licitação, e que, a partir da publicação deste aviso, 
abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação desse recurso, 
cuja cópia se encontra à disposição dos interessados nesta cPl, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, na sala da comissão Permanente de licitação da 
setraN, na av. almirante barroso, nº 3639, 1º andar – souza – belém/Pa.
belém, 13 de abril de 2022.
victor rocHa de soUza
Presidente da cPl/setraN

Protocolo: 785179
ExtRAto DE tERMo DE REscisão coNtRAtuAL

PRocEsso Nº. 2020/417813                                          
ANExo N°. 2021/1109013            coNtRAto N°. 39/2020
fUNdaMeNtaÇÃo legal: a rescisão do contrato n° 39/2020, tem fundamento nos 
termos dos artigos. 77, 78, inciso i, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
na cláusula décima primeira, alínea “a”, item 11.1 do contrato, em conformidade 
com os despachos e elementos constantes do processo administrativo e autorizo 
superior do exmo. sr. secretário de estado de transportes.
Modalidade: concorrência Pública nº 012/2020.
data da assiNatUra: 13/04/2022.
coNtrataNte: secretaria de estado de traNsPortes.
cNPj: 04.953.717/0001-09.
coNtratada: l o fraNco da silva eirele - ePP.
cNPj: 01.281.983/0001-44.

Protocolo: 785573
ExtRAto DE coNvêNio

Nº. do convênio: 059/2022                  
Processo nº 2022/273968
valor total: r$ 7.984.147,03 (sete milhões, novecentos e oitenta e quatro 
mil, cento e quarenta e sete reais e três centavos)
objeto: terraplenagem, Pavimentação, sinalização, drenagem e iluminação 
das vias da cidade e benevides,  interligando as Pa-391 e Pa-406.
data de assinatura: 13/04/2022                Prazo: 180 (cento e oitenta) dias 
inic. de vig.: 13/04/2022                  t. vig.: 09/10/2022
foro: comarca de belém 
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: tesoUro; fonte de 
recurso: 0325; Plano interno: 206coNvtPbv; ação detalhada: 275167.
coNtratado: PrefeitUra MUNiciPal de beNevides cNPj: nº 
05.058.466/0001-61.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 785574
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRAtA
.

NA PuBLicAção N° 784304 REfERENtE A PoRtARiA Nº 
068/2022-GP PuBLicADA No DoE 34.932 DE 13/04/2022:

onde se lê: i- conceder em nome do servidor HertYz HerMaNdez alves 
dos saNtos, 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.
leia-se: i- conceder em nome do servidor HertYz HerMaNdez alves dos 
saNtos, Matrícula: 5911972 cPf: 587.523.902-68 e ocupante do cargo de 
gereNte, suprimento de fundos no valor de r$ 700,00 (seteceNtos re-
ais), em virtude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.

Protocolo: 785323

tERMo ADitivo A coNtRAto
tERMo ADitivo: 2

coNtRAto: 008/2020-cPH
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de preço 
do contrato nº 008/2020 – cPH, que versa sobre a prestação dos serviços 
de segurança armada e desarmada na sede da cPH e no terminal Hidro-
viário de belém luiz rebelo Neto, em turnos de 12x36 diurno/noturno. o 
presente contrato sofrerá reajuste no valor em decorrência da realização 
da convenção coletiva de trabalho dos vigilantes do estado do Pará, esta 
com vigência de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, tendo 
como data base da categoria 1º de janeiro de 2022. destarte, o valor 
MeNsal até então contratado, de r$37.225,51 (trinta e sete mil, duzentos 
e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) terá um acréscimo de r$ 
3.572,34 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centa-
vos), passando a ser de r$ 40.797,85 (quarenta mil setecentos e noventa 
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e sete reais e oitenta e cinco centavos) e o valor global do contrato passará 
dos atuais r$ 446.706,12 (quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos 
e seis reais e doze centavos) para r$ 489.574,20 (quatrocentos e oitenta e 
nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).
data de assinatura: 31/03/2022
Projeto atividade: 26.784.1486.8496
Natureza: 339037
fonte do recurso: 0101 e 0261
cNPj: 12.557.363/0001-01 - Norseg vigilâNcia e segUraNÇa eireli
endereço: conjunto cidade Nova iv, travessa We 36, nº 352, bairro co-
queiro, ceP: 67.133-190, cidade de ananindeua, estado do Pará.
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto.

Protocolo: 785314

Aviso DE LicitAção
.

LicitAção REGiDA PELA LEi fEDERAL Nº 13.303/2016 
E DEcREto EstADuAL Nº2121/2018

critério de julgamento: menor preço global - regime de execução da obra: 
empreitada por preço unitário - Modalidade: Procedimento licitatório – 
Modo de disputa: fechado
Número: 004/2022-cPH - Processo nº 2022/365014
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa especializada na 
prestação de obras e serviços de engenharia para a execução da construção do 
terminal Hidroviário de Passageiros e cargas no Município de oeiras do Pará, o qual 
visa atender as necessidades da companhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará.
entrega do edital:
www.cph.pa.gov.br  ou www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: cleide cileNe abUd ferreira
local de abertura: sala de reuniões da cPH, situada na avenida generalíssimo de-
odoro, nº 367 - bairro: Umarizal – ceP: 66.055-240 – Munícipio: belém – estado: 
Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@cph.pa.gov.br.
data da abertura: 10/05/2022 (terça-feira)
ora da abertura: 09h00 (nove horas)
orçamento:
Programa de trabalho – 26.784,1486,7575
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101 e 0301
valor global estimado: r$3.488.848,21
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto

Protocolo: 784934
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE DEsENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEscA

.

ERRAtA
.

PoRtARiA DE DiÁRiAs 209/2022 DiÁRio oficiAL Nº 34.909 de, 
28 de MarÇo de 2022 beNeficiário (a): joão Paulo Meister oNDE sE 
Lê: origeM: belém/Pa LEiA-sE: origeM: itaituba/Pa

Protocolo: 785496

tERMo DE HoMoLoGAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 002/2022-sEDAP/PA
após a adjudicação da Pregoeira, do Pregão eletrônico n.º 002/2022-se-
daP/Pa, tipo MeNor PreÇo Por lote, referente ao Processo adminis-
trativo Pae n.º 2020/67102 - sedaP/Pa, esta autoridade Homologadora 
decide HoMologar o resultado do aludido certame, conforme discrimi-
nado abaixo:
objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e iNsUMos Para a ProdUÇÃo 
de aleviNos e MaNUteNÇÃo de Matrizes e reProdUtores de Peixes.
1- eMPresa veNcedora: jMf coMercio e serviÇos eireli-Me.  .
cNPj: 11.036.136/0001-78
 iteNs do grUPo 02
iteM 08 – fita goMada.
QUaNtidade: 26 UNd (vinte e seis)
valor estiMado: r$ 871,00
valor HoMologado: r$ 871,00
iteM 09 – aPlicador de fita adesiva.
QUaNtidade: 04 UNd (quatro)
valor estiMado: r$ 425,72
valor HoMologado: r$ 424,00
iteM 10 – saco Para traNsPorte de aleviNos 52x80.
QUaNtidade: 100 Pct (cem)
valor estiMado: r$ 15.902,00
valor HoMologado: r$ 10.900,00
iteM 11 – seriNga 5Ml.
QUaNtidade: 100 UNd (cem)
valor estiMado: r$ 47,00
valor HoMologado: r$ 47,00
iteM 12 – loNa Preta.
QUaNtidade: 46 rl (quarenta e seis)
valor estiMado: r$ 89.011,84
valor HoMologado: r$ 83.996,00
valor estiMado do grUPo: r$ 106.257,56

valor HoMologado do grUPo: r$ 96.238,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém/Pa, 12 de abril de 2022.
lUcas vieira torres
secretário adjunto de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Homologador sedaP

Protocolo: 784936
tERMo DE HoMoLoGAção

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 004/2022-sEDAP/PA
após a adjudicação da Pregoeira no Pregão eletrônico srP n.º 004/2022-se-
daP/Pa, tipo MeNor PreÇo Por iteM, referente ao processo licitatório n.º 
2022/98525 - sedaP/Pa, esta autoridade Homologadora decide HoMolo-
gar o resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
 objeto: aQUisiÇÃo de tratores e iMPleMeNtos agrÍcolas de 
aPoio a agricUltUra e agroiNdÚstria.
1- eMPresa veNcedora: agrovet sUl serv. e coM. de eQUiPaMeNtos eireli.
cNPj: 08.563.964/0001-50
iteM 01 – Microtrator ano de fabricação a partir de 2022 ou superior, 
acionado com motor de quatro tempos a diesel, partida manual, injeção 
direta, potência mínima de 11 cv.
QUaNtidade: 150 (cento e cinqueta)
valor estiMado: r$ 38.437,87
valor HoMologado: r$ 19.940,00
iteM 06 – grade aradora com controle remoto, com 14 discos de 26 
polegadas por 6.000mm, para trator de 75 a 100cv
QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 59.249,45
valor HoMologado: r$ 38.930,86
iteM 14 – PlaNtadora / adUbadeira de MaNdioca, de duas linhas, 
plataforma traseira com linha de plantio em disco duplo, roda de borracha 
compactadora, tamanho de corte das ramas 17 cm.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 55.000,00
valor HoMologado: r$ 34.911,44
2-eMPresa veNcedora: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria de Má-
QUiNas ltda.
cNPj: 08.263.434/0001-96
iteM 02 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com potencia de  apartir de 75 cv, motor turbi-
nado e mecânico ou eletrônico.
QUaNtidade: 50 (cinqueta)
valor estiMado: r$ 246.666,67
valor HoMologado: r$ 164.000,00
iteM 03 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com potencia de  apartir de 75 cv, motor turbi-
nado e mecânico ou eletrônico, com plaina frontal instalada e compatível.
QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 286.950,00
valor HoMologado: r$ 193.000,00
iteM 04 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com potencia de  apartir de 80 cv, motor turbi-
nado e mecânico ou eletrônico, com plaina frontal instalada e compatível.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 295.325,00
valor HoMologado: r$ 208.000,00
3 - eMPresa veNcedora: lUvi iMPleMeNtos e coMÉrcio de PeÇas eireli.
cNPj: 31.301.946/0001-11
iteM 05 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior, com potencia de  apartir de 95 cv, motor turbinado 
e mecânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
QUaNtidade: 50 (cinquenta)
valor estiMado: r$ 348.166,67
valor HoMologado: r$ 270.000,00
iteM 10 – carreta agrÍcola Para trator, em aço, 02 eixos, com ca-
pacidade para 04 toneladas, adaptável a trator de 75 a 100 cv, com 2 m de 
largura por 3,5m de comprimento.
 QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 33.408,33
valor HoMologado: r$ 17.000,00
4 - eMPresa veNcedora: rK iNdÚstria de iMPleMeNtos agricolas eireli.
cNPj: 05.043.720/0001-58
iteM 07 – grade aradora com controle remoto, com 16 discos de 28 
polegadas; para trator de 75 a 110cv.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 65.677,72
valor HoMologado: r$ 41.300,00
iteM 08 – grade Niveladora com controle remoto, com 32 discos de 20 
polegadas e 4mm; adaptável a trator 75 a 110cv.
QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 60.475,00
valor HoMologado: r$ 42.490,00
5 - eMPresa veNcedora: freitas coMercial agricola eireli.
cNPj: 27.883.350/0001-08
iteM 09 – roÇadeira HidráUlica largura de corte de 3.000 mm, 02 ro-
çadores com dois pares de facas, comprimento total 2.350mm, altura total 
1.120mm, para trator de 110 cv.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 45.650,00
valor HoMologado: r$ 25.000,00
iteM 11 – carreta agrÍcola Para Micro trator, em aço, 01 eixo, 
com capacidade para 01 tonelada, adaptável a qualquer marca ou modelo 
de micro trator, com 1,20 m de largura por 2,3m de comprimento.
 QUaNtidade: 90 (noventa)
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valor estiMado: r$ 6.900,00
valor HoMologado: r$ 6.850,00
iteM 15 – carreta agrÍcola Para Micro trator, em aço, 01 eixo, 
com capacidade para 01 tonelada, adaptável a qualquer marca ou modelo 
de micro trator, com 1,20 m de largura por 2,3m de comprimento.
 QUaNtidade: 10 (dez)
valor estiMado: r$ 6.900,00
valor HoMologado: r$ 6.850,00
6 - eMPresa veNcedora: agroPrata coMÉrcio de eQUiPaMeNtos ltda.
cNPj: 20.963.380/0001-77
iteM 12 – distribUidor de calcário e adUbo, capacidade mínima 
600 litros largura de distribuição 24 mm, comando à cabo, com agitador 
vertical e alcance de 09m a 16m.
 QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 7.907,08
valor HoMologado: r$ 5.800,00
7 - eMPresa veNcedora: js MaQUiNas agricolas ltda.
cNPj: 41.431.621/0001-07
iteM 13 – PlaNtadeira adUbadora de grÃos, 03 linha, espaço mínimo e 
máximo entre as linhas 45cm-80cm , disco de corte de 12”, sistema pantográfico.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 44.014,99
valor HoMologado: r$ 38.500,00
valor global da ata = r$ 119.591.316,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém/Pa, 12 de abril de 2022.
lUcas vieira torres
secretário adjunto de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Homologador sedaP

Protocolo: 785265

tERMo DE ADJuDicAção
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 004/2022-sEDAP/PA

 a Pregoeira da secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca, no uso de suas atribuições conforme Portaria Nº 0296, publicada 
no doe de 14 de setembro de 2021, e ainda considerando a análise do 
resultado do Pregão eletrônico srP n.º 004/2022-sedaP/Pa, referente 
ao processo licitatório n.º 2022/98525 – sedaP/Pa decide adjUdicar o 
resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
 objeto: aQUisiÇÃo de tratores e iMPleMeNtos agrÍcolas de 
aPoio a agricUltUra e agroiNdÚstria.
1- eMPresa veNcedora: agrovet sUl serv. e coM. de eQUiPaMeNtos eireli.
cNPj: 08.563.964/0001-50
iteM 01 – Microtrator ano de fabricação a partir de 2022 ou superior, 
acionado com motor de quatro tempos a diesel, partida manual, injeção 
direta, potência mínima de 11 cv.
QUaNtidade: 150 (cento e cinqueta)
valor estiMado: r$ 38.437,87
valor adjUdicado: r$ 19.940,00
iteM 06 – grade aradora com controle remoto, com 14 discos de 26 
polegadas por 6.000mm, para trator de 75 a 100cv
QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 59.249,45
valor adjUdicado: r$ 38.930,86
iteM 14 – PlaNtadora / adUbadeira de MaNdioca, de duas linhas, 
plataforma traseira com linha de plantio em disco duplo, roda de borracha 
compactadora, tamanho de corte das ramas 17 cm.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 55.000,00
valor adjUdicado: r$ 34.911,44
2-eMPresa veNcedora: YaNMar soUtH aMÉrica iNdÚstria de 
MáQUiNas ltda.
cNPj: 08.263.434/0001-96
iteM 02 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com potencia de  apartir de 75 cv, motor turbi-
nado e mecânico ou eletrônico.
QUaNtidade: 50 (cinqueta)
valor estiMado: r$ 246.666,67
valor adjUdicado: r$ 164.000,00
iteM 03 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com potencia de  apartir de 75 cv, motor turbi-
nado e mecânico ou eletrônico, com plaina frontal instalada e compatível.
QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 286.950,00
valor adjUdicado: r$ 193.000,00
iteM 04 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior,com potencia de  apartir de 80 cv, motor turbi-
nado e mecânico ou eletrônico, com plaina frontal instalada e compatível.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 295.325,00
valor adjUdicado: r$ 208.000,00
3 - eMPresa veNcedora: lUvi iMPleMeNtos e coMÉrcio de PeÇas eireli.
cNPj: 31.301.946/0001-11
iteM 05 – trator agricola 0KM PlataforMado, ano de fabricação a 
partir de 2022 ou superior, com potencia de  apartir de 95 cv, motor turbinado 
e mecânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
QUaNtidade: 50 (cinquenta)
valor estiMado: r$ 348.166,67
valor adjUdicado: r$ 270.000,00
iteM 10 – carreta agrÍcola Para trator, em aço, 02 eixos, com ca-
pacidade para 04 toneladas, adaptável a trator de 75 a 100 cv, com 2 m de 
largura por 3,5m de comprimento.
QUaNtidade: 200 (duzentos)

valor estiMado: r$ 33.408,33
valor adjUdicado: r$ 17.000,00
4 - eMPresa veNcedora: rK iNdÚstria de iMPleMeNtos agricolas eireli.
cNPj: 05.043.720/0001-58
iteM 07 – grade aradora com controle remoto, com 16 discos de 28 
polegadas; para trator de 75 a 110cv.
 QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 65.677,72
valor adjUdicado: r$ 41.300,00
iteM 08 – grade Niveladora com controle remoto, com 32 discos de 20 
polegadas e 4mm; adaptável a trator 75 a 110cv.
QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 60.475,00
valor adjUdicado: r$ 42.490,00
5 - eMPresa veNcedora: freitas coMercial agricola eireli.
cNPj: 27.883.350/0001-08
iteM 09 – roÇadeira HidráUlica largura de corte de 3.000 mm, 02 ro-
çadores com dois pares de facas, comprimento total 2.350mm, altura total 
1.120mm, para trator de 110 cv.
 QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 45.650,00
valor adjUdicado: r$ 25.000,00
iteM 11 – carreta agrÍcola Para Micro trator, em aço, 01 eixo, 
com capacidade para 01 tonelada, adaptável a qualquer marca ou modelo 
de micro trator, com 1,20 m de largura por 2,3m de comprimento.
QUaNtidade: 90 (noventa)
valor estiMado: r$ 6.900,00
valor adjUdicado: r$ 6.850,00
iteM 15 – carreta agrÍcola Para Micro trator, em aço, 01 eixo, 
com capacidade para 01 tonelada, adaptável a qualquer marca ou modelo 
de micro trator, com 1,20 m de largura por 2,3m de comprimento.
QUaNtidade: 10 (dez)
valor estiMado: r$ 6.900,00
valor adjUdicado: r$ 6.850,00
6 - eMPresa veNcedora: agroPrata coMÉrcio de eQUiPaMeNtos ltda.
cNPj: 20.963.380/0001-77
iteM 12 – distribUidor de calcário e adUbo, capacidade mínima 
600 litros largura de distribuição 24 mm, comando à cabo, com agitador 
vertical e alcance de 09m a 16m.
 QUaNtidade: 200 (duzentos)
valor estiMado: r$ 7.907,08
valor adjUdicado: r$ 5.800,00
7 - eMPresa veNcedora: js MaQUiNas agricolas ltda.
cNPj: 41.431.621/0001-07
iteM 13 – PlaNtadeira adUbadora de grÃos, 03 linha, espaço mínimo e 
máximo entre as linhas 45cm-80cm , disco de corte de 12”, sistema pantográfico.
QUaNtidade: 100 (cem)
valor estiMado: r$ 44.014,99
valor adjUdicado: r$ 38.500,00
valor global da ata = r$ 119.591.316,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém/Pa, 24 de março de 2022.
sHirleY cristiNa da costa reis
Pregoeira sedaP

Protocolo: 785269
tERMo DE ADJuDicAção

PREGão ELEtRôNico Nº 002/2022-sEDAP/PA
 a Pregoeira da secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca, no uso de suas atribuições, Portaria Nº 296, publicada no doe 
de 14 de setembro de 2021, e ainda considerando a análise do resultado 
do Pregão eletrônico n.º 002/2022-sedaP/Pa, referente ao processo 
administrativo Pae n.º 2020/67102 – sedaP/Pa decide adjUdicar o 
resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:
objeto: aQUisiÇÃo de eQUiPaMeNtos e iNsUMos Para a ProdUÇÃo 
de aleviNos e MaNUteNÇÃo de Matrizes e reProdUtores de Peixes.
1- eMPresa veNcedora: jMf coMercio e serviÇos eireli-Me.  .
cNPj: 11.036.136/0001-78
iteNs do grUPo 02
iteM 08 – fita goMada.
QUaNtidade: 26 UNd (vinte e seis)
valor estiMado: r$ 871,00
valor adjUdicado: r$ 871,00
iteM 09 – aPlicador de fita adesiva.
QUaNtidade: 04 UNd (quatro)
valor estiMado: r$ 425,72
valor adjUdicado: r$ 424,00
iteM 10 – saco Para traNsPorte de aleviNos 52x80.
QUaNtidade: 100 Pct (cem)
valor estiMado: r$ 15.902,00
valor adjUdicado: r$ 10.900,00
iteM 11 – seriNga 5Ml.
QUaNtidade: 100 UNd (cem)
valor estiMado: r$ 47,00
valor adjUdicado: r$ 47,00
iteM 12 – loNa Preta.
QUaNtidade: 46 rl (quarenta e seis)
valor estiMado: r$ 89.011,84
valor adjUdicado: r$ 83.996,00
valor estiMado do grUPo: r$ 106.257,56
valor adjUdicado do grUPo: r$ 96.238,00
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém/Pa, 04 de março de 2022.
sHirleY cristiNa da costa reis
Pregoeira/ sedaP

Protocolo: 785274
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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 figUra coMo iNteressado:

PRocEsso NoME DENoMiNAção ÁREA MuNicíPio PoRtARiA

2021/751411
PrefeitUra MUNiciPal de 

alMeiriM
vila MoNte doU-

rado 1753,4400Ha alMeiriM 778/2022

2021/751411
PrefeitUra MUNiciPal de 

alMeiriM vila arUMaNdUba 308,9181Ha alMeiriM 779/2022

2021/751411
PrefeitUra MUNiciPal de 

alMeiriM vila MUNgUba 895,4797Ha alMeiriM 780/2022

2021/751411 PrefeitUra MUNiciPal de 
alMeiriM

Àrea PatriMoNial 
do MUNicÍPio de 

alMeiriM 4871,2607Ha alMeiriM 781/2022

belém(Pa), 13/04/2022
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 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

2021/924161 saNdra Morete saNtos 
rocHa fazeNda saNdra 1466,8839Ha goiaNÉsia do 

Pará 782/2022

2021/924363 laUro rocHa fazeNda dois 
irMÃos 1498,7597Ha goiaNÉsia do 

Pará 783/2022

belém(Pa), 13/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 785178
PoRtARiA Nº 787 DE 12  DE  ABRiL  DE  2022

o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo de DOA-
ÇÃo de terras, nº 2086/092, expedido em favor de aNtôNio silva de 
JESUS, em 10 de julho de 2002, constante no livro nº 95 – fl.123.
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para retificação da área, localização e perímetro do título mencionado, 
previstos na lei estadual nº 8.878/2019 e, no seu decreto estadual regula-
mentador n° 1.190/2020, de 25/11/2020, art. 104, §1 e seus respectivos 
incisos, conforme processo administrativo n° 2008/550665 - iterPa.
resolve:
AUTORIZAR a retificação do Título Definitivo de doação de Terras Nº 
2086/092,expedido em favor de aNtôNio silva de jesUs, em data de 10 
de julho de 2002, constante no livro nº 95 – fl. 123, com as seguintes 
características: Município: igarapé-açu; área: 2557,44 metros quadrados, 
equivalentes a 57a.44ca. (vinte e cinco hectares, cinquenta e sete ares e 
quarenta e quatro centiares); denominação: “sitio triboqui”; com a con-
sequente lavratura do terMo de retificaÇÃo da área, denominação do 
imóvel, perímetro, localização e descrição do perímetro, passando a ter a 
seguinte redação: área: 25ha.44a.97ca. (vinte e cinco hectares, quarenta 
e quatro ares e noventa e sete centiares). PerÍMetro: 2545,384 metros. 
localizaÇÃo e descriÇÃo do PerÍMetro de acordo com o Memorial 
descritivo constante dos trabalhos de georreferenciamento da área, cujas 
peças técnicas foram aprovadas pelos setores técnicos deste instituto e fa-
zem parte integrante do Processo administrativo n° 2008/550665-iterPa.
esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliQUe-se.
bruno Yoeiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 785168
PoRtARiA Nº 786  DE 11  DE  ABRiL  DE  2022

o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;

Considerando que o Estado do Pará concedeu o Título Definitivo de Doação 
de terras, nº 83, expedido em favor de Maria do carMo silva, em 28 
de dezembro de 1992, Constante no Livro nº 93, à fl. 95.
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para retificação da área, localização e perímetro do Título mencionado, 
previstos na lei estadual nº 8.878/2019 e, no seu decreto estadual regula-
mentador n° 1.190/2020, de 25/11/2020, art. 104, §1 e seus respectivos 
incisos, conforme processo administrativo n° 2011/447236 - iterPa.
resolve:
AUTORIZAR a retificação do Título Definitivo de DOAÇÃO de Terras Nº 83,ex-
pedido em favor de Maria do carMo silva, em data de 28 de dezem-
bro de 1992, com as seguintes características: Município: ParaUaPebas; 
área: 51,1398 metros quadrados, equivalentes a 13a.98ca. (cinquenta e 
um hectares, treze ares e noventa e oito centiares); denominação: “sem 
denominação”, Perímetro: 3.042,84, localização: gleba 15, com a conse-
quente lavratura do terMo de retificaÇÃo da área, denominação do 
imóvel, perímetro, localização e descrição do perímetro, passando a ter a 
seguinte redação: área: 50ha.41a.95ca. (cinquenta hectares, quarenta e 
um ares e noventa e cinco centiares). MUNicÍPio: Marabá, deNoMiNa-
ÇÃo: “sem denominação”. PerÍMetro: 3.023,69 metros. localizaÇÃo 
e descriÇÃo do PerÍMetro de acordo com o Memorial descritivo cons-
tante dos trabalhos de georreferenciamento da área, cujas peças técnicas 
foram aprovadas pelos setores técnicos deste instituto e fazem parte inte-
grante do Processo administrativo n° 2011/447236-iterPa.
esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliQUe-se.
bruno Yoeiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 785153
PoRtARiA N° 784 DE 13 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 estremar o Patrimônio Público 
do Particular;
coNsideraNdo que a diretoria de gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – deaf, do iterPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de santa izabel do Pará, abrangendo 
uma área liquida de 16.572,3727 ha;
coNsideraNdo, que da área total de 17.290,0458 ha, foram deduzidos 
75,3331 ha referente ás glebas estaduais: sítio vivenda sampaio de brito 
(Matricula nº 11.605, livro nº 2-ba, folhas:41, área: 11,7741 ha); gleba 
sapucaia (Matricula nº 11.812, livro nº 2-ba, folhas: 248, ficha: 01f, 
área: 41,9995 ha); fazenda sonho verde (Matricula nº 10.845, livro nº 
2-aW, folhas: 180, área: 13,7268 ha); gleba sítio igarapé-açú (Matricu-
la nº 11.814, livro nº 2-ba, folhas: 250/ ficha: 01f, área: 7,8327 ha). 
e 642,3400 ha referente às Propriedades Particulares, Certificadas pelo 
sigef: do sr. francisco carvalho dias (Matricula nº 3.357, área: 31,4512 
ha); granja santa cristina (Matricula nº 5.740, livro nº 2-ae, folhas: 12, 
área: 47,5965 ha); sítio cultivar i (Matricula nº 1.094, área: 59,2809 ha); 
sítio são josé (Matricula nº 202, área: 128,5680 ha); sítio cultivar ii (Ma-
tricula nº 11.660, área: 149,2367 ha); sítio gurgel (Matricula nº 6.858, 
livro nº 2-ai, área: 35,4600 ha); sítio tiririca (Matricula nº 3.309, livro 
nº 2-r, área: 18,3407 ha); fazenda Paxiúba (Matricula nº 4.969, livro nº 
2-W, folhas: 81, área: 172,4060 ha), totalizando 717,6731 ha, resultando 
em uma área liquida de 16.572,3727 ha;
coNsideraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iterPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsideraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iterPa sob o nº 2021/473628.
resolve:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao Patrimônio 
do estado do Pará, incluídas na poligonal com 16.572,3727 ha (dezesseis 
mil, quinhentos e setenta e dois hectares, trinta e sete ares e vinte e sete 
centiares), denominada gleba rio itá, localizada no Município santa iza-
bel do Pará, com limites, confrontações e demais especificações técnicas 
constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguintes 
termos:  Partindo do marco M-001, de coordenada N = 9.855.344,77m e e 
= 830.390,72m; deste, segue pelo limite Municipal (ibge 2020) entre 
santa izabel do Pará e castanhal, com a seguinte distância 8,68 m e 
azimute plano 177°49’13” até o marco M-002, de coordenada N = 
9.855.336,10m e e = 830.391,05m; 59,50 m e azimute plano 177°49’59” 
até o marco M-003, de coordenada N = 9.855.276,64m e e = 830.393,30m; 
3,10 m e azimute plano 177°47’00” até o marco M-004, de coordenada N 
= 9.855.273,54m e e = 830.393,42m; 10,47 m e azimute plano 177°45’19” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.855.263,08m e e = 830.393,83m; 
107,35 m e azimute plano 177°49’38” até o marco M-006, de coordenada 
N = 9.855.155,81m e e = 830.397,90m; 165,84 m e azimute plano 
177°49’35” até o marco M-007, de coordenada N = 9.854.990,09m e e = 
830.404,19m; 157,19 m e azimute plano 177°49’38” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.854.833,01m e e = 830.410,15m; 159,60 m e 
azimute plano 177°49’39” até o marco M-009, de coordenada N = 
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9.854.673,52m e e = 830.416,20m; 145,44 m e azimute plano 177°49’30” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.854.528,18m e e = 830.421,72m; 
158,18 m e azimute plano 177°49’47” até o marco M-011, de coordenada 
N = 9.854.370,11m e e = 830.427,71m; 152,70 m e azimute plano 
177°49’37” até o marco M-012, de coordenada N = 9.854.217,52m e e = 
830.433,50m; 161,99 m e azimute plano 177°49’27” até o marco M-013, 
de coordenada N = 9.854.055,65m e e = 830.439,65m; 138,97 m e 
azimute plano 177°49’51” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.853.916,78m e e = 830.444,91m; 247,94 m e azimute plano 177°49’38” 
até o marco M-015, de coordenada N = 9.853.669,02m e e = 830.454,31m; 
82,75 m e azimute plano 177°49’31” até o marco M-016, de coordenada N 
= 9.853.586,33m e e = 830.457,45m; 253,02 m e azimute plano 
177°49’40” até o marco M-017, de coordenada N = 9.853.333,49m e e = 
830.467,04m; 124,03 m e azimute plano 177°49’42” até o marco M-018, 
de coordenada N = 9.853.209,55m e e = 830.471,74m; 68,92 m e azimu-
te plano 177°49’17” até o marco M-019, de coordenada N = 9.853.140,68m 
e e = 830.474,36m; 8,53 m e azimute plano 177°50’57” até o marco 
M-020, de coordenada N = 9.853.132,16m e e = 830.474,68m; 95,18 m 
e azimute plano 177°49’35” até o marco M-021, de coordenada N = 
9.853.037,05m e e = 830.478,29m; deste, segue confrontando com o li-
mite da fazenda santa izabel de propriedade de janete do carmo deprá 
callegari, com a seguinte distância 73,11 m e azimute plano 267°12’04” 
até o marco M-022, de coordenada N = 9.853.033,48m e e = 830.405,27m; 
150,86 m e azimute plano 267°11’59” até o marco M-023, de coordenada 
N = 9.853.026,11m e e = 830.254,59m; 35,80 m e azimute plano 
267°26’17” até o marco M-024, de coordenada N = 9.853.024,51m e e = 
830.218,83m; 422,59 m e azimute plano 267°26’31” até o marco M-025, 
de coordenada N = 9.853.005,65m e e = 829.796,66m; 180,81 m e 
azimute plano 267°26’42” até o marco M-026, de coordenada N = 
9.852.997,59m e e = 829.616,03m; 509,05 m e azimute plano 267°26’31” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.852.974,87m e e = 829.107,49m; 
6,43 m e azimute plano 267°24’49” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.852.974,58m e e = 829.101,07m; 130,22 m e azimute plano 
267°26’34” até o marco M-029, de coordenada N = 9.852.968,77m e e = 
828.970,98m; 113,88 m e azimute plano 342°54’11” até o marco M-030, 
de coordenada N = 9.853.077,62m e e = 828.937,50m; 87,59 m e azimu-
te plano 258°41’20” até o marco M-031, de coordenada N = 9.853.060,44m 
e e = 828.851,61m; 50,14 m e azimute plano 357°13’19” até o marco 
M-032, de coordenada N = 9.853.110,52m e e = 828.849,18m; 88,64 m 
e azimute plano 357°12’23” até o marco M-033, de coordenada N = 
9.853.199,05m e e = 828.844,86m; 129,16 m e azimute plano 357°12’47” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.853.328,06m e e = 828.838,58m; 
146,76 m e azimute plano 357°12’41” até o marco M-035, de coordenada 
N = 9.853.474,65m e e = 828.831,44m; 80,09 m e azimute plano 
357°16’24” até o marco M-036, de coordenada N = 9.853.554,65m e e = 
828.827,63m; 101,15 m e azimute plano 357°16’28” até o marco M-037, 
de coordenada N = 9.853.655,69m e e = 828.822,82m; 109,52 m e 
azimute plano 357°16’24” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.853.765,09m e e = 828.817,61m; 270,17 m e azimute plano 357°16’26” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.854.034,95m e e = 828.804,76m; 
62,77 m e azimute plano 357°16’44” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.854.097,65m e e = 828.801,78m; 32,15 m e azimute plano 357°16’19” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.854.129,76m e e = 828.800,25m; 
273,30 m e azimute plano 357°16’25” até o marco M-042, de coordenada 
N = 9.854.402,75m e e = 828.787,25m; 68,76 m e azimute plano 
357°16’27” até o marco M-043, de coordenada N = 9.854.471,43m e e = 
828.783,98m; 452,24 m e azimute plano 271°51’05” até o marco M-044, 
de coordenada N = 9.854.486,04m e e = 828.331,98m; 18,64 m e azimu-
te plano 177°43’31” até o marco M-045, de coordenada N = 9.854.467,41m 
e e = 828.332,72m; 241,11 m e azimute plano 177°43’57” até o marco 
M-046, de coordenada N = 9.854.226,49m e e = 828.342,26m; 157,75 m 
e azimute plano 269°37’59” até o marco M-047, de coordenada N = 
9.854.225,48m e e = 828.184,51m; 40,13 m e azimute plano 269°37’44” 
até o marco M-048, de coordenada N = 9.854.225,22m e e = 828.144,38m; 
74,71 m e azimute plano 275°38’17” até o marco M-049, de coordenada N 
= 9.854.232,56m e e = 828.070,03m; 96,38 m e azimute plano 264°06’58” 
até o marco M-050, de coordenada N = 9.854.222,68m e e = 827.974,16m; 
63,73 m e azimute plano 233°46’32” até o marco M-051, de coordenada N 
= 9.854.185,02m e e = 827.922,75m; deste, segue confrontando com o 
limite da área estadual denominada fazenda itá, Matriculada sob o nº 
8.753, livro nº 2-aP, folhas: 139, com a seguinte distância  6,42 m e 
azimute plano 269°33’14” até o marco M-052, de coordenada N = 
9.854.184,97m e e = 827.916,33m; 3,70 m e azimute plano 4°38’53” até 
o marco M-053, de coordenada N = 9.854.188,66m e e = 827.916,63m; 
31,89 m e azimute plano 4°47’04” até o marco M-054, de coordenada N = 
9.854.220,44m e e = 827.919,29m; 5,61 m e azimute plano 58°51’40” até 
o marco M-055, de coordenada N = 9.854.223,34m e e = 827.924,09m; 
0,74 m e azimute plano 58°54’10” até o marco M-056, de coordenada N = 
9.854.223,72m e e = 827.924,72m; 55,34 m e azimute plano 58°49’55” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.854.252,36m e e = 827.972,07m; 
49,71 m e azimute plano 58°49’36” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.854.278,09m e e = 828.014,60m; 27,95 m e azimute plano 359°46’28” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.854.306,04m e e = 828.014,49m; 
80,49 m e azimute plano 359°46’20” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.854.386,53m e e = 828.014,17m; 98,09 m e azimute plano 359°46’20” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.854.484,62m e e = 828.013,78m; 
135,78 m e azimute plano 269°50’38” até o marco M-062, de coordenada 
N = 9.854.484,25m e e = 827.878,00m; 407,67 m e azimute plano 
269°50’54” até o marco M-063, de coordenada N = 9.854.483,17m e e = 
827.470,33m; 9,15 m e azimute plano 269°48’44” até o marco M-064, de 
coordenada N = 9.854.483,14m e e = 827.461,18m; 13,02 m e azimute 
plano 271°45’40” até o marco M-065, de coordenada N = 9.854.483,54m 

e e = 827.448,17m; 144,09 m e azimute plano 354°27’37” até o marco 
M-066, de coordenada N = 9.854.626,96m e e = 827.434,26m; 123,68 m 
e azimute plano 354°27’36” até o marco M-067, de coordenada N = 
9.854.750,06m e e = 827.422,32m; 258,96 m e azimute plano 354°27’36” 
até o marco M-068, de coordenada N = 9.855.007,81m e e = 827.397,32m; 
65,46 m e azimute plano 354°27’33” até o marco M-069, de coordenada N 
= 9.855.072,96m e e = 827.391,00m; 129,84 m e azimute plano 
354°27’27” até o marco M-070, de coordenada N = 9.855.202,19m e e = 
827.378,46m; 119,80 m e azimute plano 354°27’45” até o marco M-071, 
de coordenada N = 9.855.321,43m e e = 827.366,90m; 6,52 m e azimute 
plano 357°11’09” até o marco M-072, de coordenada N = 9.855.327,94m 
e e = 827.366,58m; 125,01 m e azimute plano 357°12’11” até o marco 
M-073, de coordenada N = 9.855.452,80m e e = 827.360,48m; 0,82 m e 
azimute plano 357°12’26” até o marco M-074, de coordenada N = 
9.855.453,62m e e = 827.360,44m; 8,00 m e azimute plano 357°12’20” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.855.461,61m e e = 827.360,05m; 
4,98 m e azimute plano 357°14’07” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.855.466,58m e e = 827.359,81m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem esquerda (sentido leste/ oeste) da avenida raimundo gama, 
com a seguinte distância  5,00 m e azimute plano 1°15’37” até o marco 
M-077, de coordenada N = 9.855.471,58m e e = 827.359,92m; 1,56 m e 
azimute plano 271°28’08” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.855.471,62m e e = 827.358,36m; 46,26 m e azimute plano 271°14’19” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.855.472,62m e e = 827.312,11m; 
4,40 m e azimute plano 271°18’07” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.855.472,72m e e = 827.307,71m; 5,00 m e azimute plano 181°15’37” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.855.467,72m e e = 827.307,60m; 
deste, segue confrontando com o limite da área estadual denominada 
fazenda itá, Matriculada sob o nº 8.753, livro nº 2-aP, folhas: 139, com a 
seguinte distância 1,70 m e azimute plano 174°35’30” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.855.466,03m e e = 827.307,76m; 17,56 m e azimu-
te plano 174°34’30” até o marco M-083, de coordenada N = 9.855.448,55m 
e e = 827.309,42m; 131,63 m e azimute plano 174°35’40” até o marco 
M-084, de coordenada N = 9.855.317,51m e e = 827.321,82m; 148,56 m 
e azimute plano 270°08’48” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.855.317,89m e e = 827.173,26m; 1,36 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.855.317,89m e e = 827.171,90m; 
6,02 m e azimute plano 270°11’25” até o marco M-087, de coordenada N 
= 9.855.317,91m e e = 827.165,88m; 68,23 m e azimute plano 270°09’04” 
até o marco M-088, de coordenada N = 9.855.318,09m e e = 827.097,65m; 
131,03 m e azimute plano 174°18’54” até o marco M-089, de coordenada 
N = 9.855.187,70m e e = 827.110,63m; 185,01 m e azimute plano 
174°18’51” até o marco M-090, de coordenada N = 9.855.003,60m e e = 
827.128,96m; 128,38 m e azimute plano 174°19’06” até o marco M-091, 
de coordenada N = 9.854.875,85m e e = 827.141,67m; 151,03 m e 
azimute plano 174°18’56” até o marco M-092, de coordenada N = 
9.854.725,56m e e = 827.156,63m; 113,65 m e azimute plano 174°18’50” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.854.612,47m e e = 827.167,89m; 
131,62 m e azimute plano 174°18’51” até o marco M-094, de coordenada 
N = 9.854.481,50m e e = 827.180,93m; 117,87 m e azimute plano 
268°30’27” até o marco M-095, de coordenada N = 9.854.478,43m e e = 
827.063,10m; 31,75 m e azimute plano 268°30’07” até o marco M-096, de 
coordenada N = 9.854.477,60m e e = 827.031,36m; 126,34 m e azimute 
plano 174°13’18” até o marco M-097, de coordenada N = 9.854.351,90m 
e e = 827.044,08m; 187,84 m e azimute plano 174°13’08” até o marco 
M-098, de coordenada N = 9.854.165,02m e e = 827.063,00m; 154,20 m 
e azimute plano 174°13’12” até o marco M-099, de coordenada N = 
9.854.011,60m e e = 827.078,53m; 113,33 m e azimute plano 174°12’59” 
até o marco M-100, de coordenada N = 9.853.898,85m e e = 827.089,95m; 
266,29 m e azimute plano 174°13’11” até o marco M-101, de coordenada 
N = 9.853.633,91m e e = 827.116,77m; 84,01 m e azimute plano 
174°13’13” até o marco M-102, de coordenada N = 9.853.550,33m e e = 
827.125,23m; 317,85 m e azimute plano 174°13’12” até o marco M-103, 
de coordenada N = 9.853.234,10m e e = 827.157,24m; 59,21 m e azimu-
te plano 174°13’23” até o marco M-104, de coordenada N = 9.853.175,19m 
e e = 827.163,20m; 176,93 m e azimute plano 174°13’10” até o marco 
M-105, de coordenada N = 9.852.999,16m e e = 827.181,02m; 94,25 m 
e azimute plano 174°12’54” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.852.905,39m e e = 827.190,52m; 107,20 m e azimute plano 174°13’24” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.852.798,73m e e = 827.201,31m; 
14,04 m e azimute plano 174°11’46” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.852.784,76m e e = 827.202,73m; 35,15 m e azimute plano 174°13’11” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.852.749,79m e e = 827.206,27m; 
13,39 m e azimute plano 174°15’19” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.852.736,47m e e = 827.207,61m; 86,37 m e azimute plano 174°13’08” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.852.650,54m e e = 827.216,31m; 
160,97 m e azimute plano 174°13’13” até o marco M-112, de coordenada 
N = 9.852.490,39m e e = 827.232,52m; 193,87 m e azimute plano 
294°37’42” até o marco M-113, de coordenada N = 9.852.571,18m e e = 
827.056,29m; 10,18 m e azimute plano 294°37’33” até o marco M-114, de 
coordenada N = 9.852.575,42m e e = 827.047,04m; 441,72 m e azimute 
plano 294°37’34” até o marco M-115, de coordenada N = 9.852.759,48m 
e e = 826.645,50m; 3,92 m e azimute plano 294°36’05” até o marco 
M-116, de coordenada N = 9.852.761,11m e e = 826.641,94m; 346,52 m 
e azimute plano 294°37’33” até o marco M-117, de coordenada N = 
9.852.905,50m e e = 826.326,94m; 151,68 m e azimute plano 294°37’43” 
até o marco M-118, de coordenada N = 9.852.968,71m e e = 826.189,06m; 
335,66 m e azimute plano 294°37’30” até o marco M-119, de coordenada 
N = 9.853.108,57m e e = 825.883,93m; 12,39 m e azimute plano 
294°37’12” até o marco M-120, de coordenada N = 9.853.113,73m e e = 
825.872,67m; 8,32 m e azimute plano 294°39’18” até o marco M-121, de 
coordenada N = 9.853.117,20m e e = 825.865,11m; 10,30 m e azimute 
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plano 294°37’25” até o marco M-122, de coordenada N = 9.853.121,49m 
e e = 825.855,75m; 29,15 m e azimute plano 294°37’52” até o marco 
M-123, de coordenada N = 9.853.133,64m e e = 825.829,25m; 5,36 m e 
azimute plano 294°36’12” até o marco M-124, de coordenada N = 
9.853.135,87m e e = 825.824,38m; 1,02 m e azimute plano 294°48’51” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.853.136,30m e e = 825.823,45m; 
0,72 m e azimute plano 294°26’38” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.853.136,60m e e = 825.822,79m; 0,20 m e azimute plano 293°57’45” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.853.136,68m e e = 825.822,61m; 
deste, segue confrontando com o limite da fazenda são bento de proprie-
dade de carlos adriano de godoy Mazzinghy, com a seguinte distância 0,01 
m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-128, de coordenada N = 
9.853.136,69m e e = 825.822,60m; 0,49 m e azimute plano 355°19’59” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.853.137,18m e e = 825.822,56m; 
deste, segue confrontando com o limite da área estadual denominada 
fazenda americano, Matriculada sob o nº 10.881, livro nº 2-aW, folhas: 
216, com a seguinte distância 0,05 m e azimute plano 338°11’55” até o 
marco M-130, de coordenada N = 9.853.137,23m e e = 825.822,54m; 
1,11 m e azimute plano 354°51’08” até o marco M-131, de coordenada N 
= 9.853.138,34m e e = 825.822,44m; 0,21 m e azimute plano 354°33’35” 
até o marco M-132, de coordenada N = 9.853.138,55m e e = 825.822,42m; 
0,29 m e azimute plano 354°05’38” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.853.138,84m e e = 825.822,39m; 11,67 m e azimute plano 354°23’31” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.853.150,45m e e = 825.821,25m; 
17,87 m e azimute plano 354°24’50” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.853.168,24m e e = 825.819,51m; 18,69 m e azimute plano 354°22’51” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.853.186,84m e e = 825.817,68m; 
112,63 m e azimute plano 354°24’19” até o marco M-137, de coordenada 
N = 9.853.298,93m e e = 825.806,70m; 225,05 m e azimute plano 
354°24’20” até o marco M-138, de coordenada N = 9.853.522,91m e e = 
825.784,76m; 123,41 m e azimute plano 354°24’04” até o marco M-139, 
de coordenada N = 9.853.645,73m e e = 825.772,72m; 5,74 m e azimute 
plano 354°23’55” até o marco M-140, de coordenada N = 9.853.651,44m 
e e = 825.772,16m; 192,38 m e azimute plano 354°24’14” até o marco 
M-141, de coordenada N = 9.853.842,90m e e = 825.753,40m; 73,02 m 
e azimute plano 354°24’15” até o marco M-142, de coordenada N = 
9.853.915,57m e e = 825.746,28m; 8,23 m e azimute plano 354°25’16” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.853.923,76m e e = 825.745,48m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem esquerda (sentido sul/ 
Norte) do ramal do galho grande, com a seguinte distância  5,00 m e 
azimute plano 46°51’48” até o marco M-144, de coordenada N = 
9.853.927,18m e e = 825.749,13m; 1,26 m e azimute plano 316°55’50” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.853.928,10m e e = 825.748,27m; 
3,02 m e azimute plano 316°44’38” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.853.930,30m e e = 825.746,20m; 3,30 m e azimute plano 316°57’59” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.853.932,71m e e = 825.743,95m; 
14,60 m e azimute plano 316°56’33” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.853.943,38m e e = 825.733,98m; 21,12 m e azimute plano 8°34’45” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.853.964,26m e e = 825.737,13m; 
0,75 m e azimute plano 4°34’26” até o marco M-150, de coordenada N = 
9.853.965,01m e e = 825.737,19m; 0,54 m e azimute plano 356°49’13” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.853.965,55m e e = 825.737,16m; 
5,69 m e azimute plano 353°44’55” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.853.971,21m e e = 825.736,54m; 42,38 m e azimute plano 353°46’08” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.854.013,34m e e = 825.731,94m; 
46,17 m e azimute plano 353°46’15” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.854.059,24m e e = 825.726,93m; 63,53 m e azimute plano 354°49’31” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.854.122,51m e e = 825.721,20m; 
49,38 m e azimute plano 354°49’47” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.854.171,69m e e = 825.716,75m; 2,49 m e azimute plano 353°47’12” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.854.174,17m e e = 825.716,48m; 
89,34 m e azimute plano 353°42’31” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.854.262,97m e e = 825.706,69m; 50,94 m e azimute plano 353°41’18” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.854.313,60m e e = 825.701,09m; 
29,60 m e azimute plano 353°40’37” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.854.343,02m e e = 825.697,83m; 71,80 m e azimute plano 352°40’41” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.854.414,23m e e = 825.688,68m; 
1,04 m e azimute plano 352°48’24” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.854.415,26m e e = 825.688,55m; 11,01 m e azimute plano 352°41’39” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.854.426,18m e e = 825.687,15m; 
31,19 m e azimute plano 1°35’54” até o marco M-164, de coordenada N = 
9.854.457,36m e e = 825.688,02m; 19,86 m e azimute plano 1°35’14” até 
o marco M-165, de coordenada N = 9.854.477,21m e e = 825.688,57m; 
5,00 m e azimute plano 271°36’14” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.854.477,35m e e = 825.683,57m; deste, segue, confrontando com o 
limite da área estadual denominada fazenda americano, Matriculada sob 
o nº 10.881, livro nº 2-aW, folhas: 216, com a seguinte distância 1,45 m 
e azimute plano 353°39’35” até o marco M-167, de coordenada N = 
9.854.478,79m e e = 825.683,41m; 25,50 m e azimute plano 353°51’12” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.854.504,14m e e = 825.680,68m; 
123,34 m e azimute plano 353°50’33” até o marco M-169, de coordenada 
N = 9.854.626,77m e e = 825.667,45m; 15,37 m e azimute plano 
353°52’26” até o marco M-170, de coordenada N = 9.854.642,05m e e = 
825.665,81m; 98,26 m e azimute plano 353°50’31” até o marco M-171, de 
coordenada N = 9.854.739,74m e e = 825.655,27m; 121,77 m e azimute 
plano 353°50’36” até o marco M-172, de coordenada N = 9.854.860,81m 
e e = 825.642,21m; 76,10 m e azimute plano 291°23’10” até o marco 
M-173, de coordenada N = 9.854.888,56m e e = 825.571,35m; 20,07 m 
e azimute plano 291°23’17” até o marco M-174, de coordenada N = 
9.854.895,88m e e = 825.552,66m; 141,04 m e azimute plano 291°23’22” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.854.947,32m e e = 825.421,33m; 
26,83 m e azimute plano 291°24’03” até o marco M-176, de coordenada N 

= 9.854.957,11m e e = 825.396,35m; 4,99 m e azimute plano 291°22’31” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.854.958,93m e e = 825.391,70m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem esquerda (sentido Nor-
deste/ sudoeste) do ramal do Km-21, com a seguinte distância 5,00 m e 
azimute plano 302°30’54” até o marco M-178, de coordenada N = 
9.854.961,62m e e = 825.387,48m; 1,89 m e azimute plano 212°15’44” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.854.960,02m e e = 825.386,47m; 
2,65 m e azimute plano 212°40’13” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.854.957,79m e e = 825.385,04m; 16,68 m e azimute plano 212°29’23” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.854.943,72m e e = 825.376,08m; 
23,40 m e azimute plano 235°25’38” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.854.930,44m e e = 825.356,81m; 5,00 m e azimute plano 145°25’15” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.854.926,32m e e = 825.359,65m; 
deste, segue, confrontando com o limite da área estadual denominada 
fazenda americano, Matriculada sob o nº 10.881, livro nº 2-aW, folhas: 
216, com a seguinte distância 1,28 m e azimute plano 180°00’00” até o 
marco M-184, de coordenada N = 9.854.925,04m e e = 825.359,65m; 
21,11 m e azimute plano 180°03’15” até o marco M-185, de coordenada N 
= 9.854.903,93m e e = 825.359,63m; 6,32 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.854.897,61m e e = 825.359,63m; 
20,02 m e azimute plano 180°03’26” até o marco M-187, de coordenada N 
= 9.854.877,59m e e = 825.359,61m; 145,37 m e azimute plano 
180°02’36” até o marco M-188, de coordenada N = 9.854.732,22m e e = 
825.359,50m; 239,66 m e azimute plano 180°02’35” até o marco M-189, 
de coordenada N = 9.854.492,56m e e = 825.359,32m; 186,75 m e 
azimute plano 275°20’02” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.854.509,92m e e = 825.173,38m; 5,99 m e azimute plano 275°16’21” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.854.510,47m e e = 825.167,42m; 
74,52 m e azimute plano 275°20’09” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.854.517,40m e e = 825.093,22m; 41,59 m e azimute plano 275°19’31” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.854.521,26m e e = 825.051,81m; 
36,18 m e azimute plano 275°20’42” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.854.524,63m e e = 825.015,79m; 5,00 m e azimute plano 275°16’39” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.854.525,09m e e = 825.010,81m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem esquerda (sentido Nor-
deste/ sudoeste) do ramal do Km-21, com a seguinte distância 5,00 m e 
azimute plano 315°24’19” até o marco M-196, de coordenada N = 
9.854.528,65m e e = 825.007,30m; 2,20 m e azimute plano 225°33’10” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.854.527,11m e e = 825.005,73m; 
2,12 m e azimute plano 225°22’55” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.854.525,62m e e = 825.004,22m; 30,74 m e azimute plano 225°27’41” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.854.504,06m e e = 824.982,31m; 
8,25 m e azimute plano 225°29’29” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.854.498,28m e e = 824.976,43m; 0,47 m e azimute plano 222°26’10” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.854.497,93m e e = 824.976,11m; 
0,71 m e azimute plano 216°23’04” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.854.497,36m e e = 824.975,69m; 27,05 m e azimute plano 211°50’21” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.854.474,38m e e = 824.961,42m; 
21,58 m e azimute plano 211°51’22” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.854.456,05m e e = 824.950,03m; 12,76 m e azimute plano 231°52’23” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.854.448,17m e e = 824.939,99m; 
20,50 m e azimute plano 231°50’00” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.854.435,50m e e = 824.923,87m; 32,63 m e azimute plano 247°22’48” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.854.422,95m e e = 824.893,75m; 
2,75 m e azimute plano 247°32’26” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.854.421,90m e e = 824.891,21m; 2,29 m e azimute plano 247°07’48” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.854.421,01m e e = 824.889,10m; 
1,99 m e azimute plano 247°33’26” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.854.420,25m e e = 824.887,26m; 2,66 m e azimute plano 241°01’44” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.854.418,96m e e = 824.884,93m;  
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem esquerda (sentido Norte/ 
sul) do ramal itá, com a seguinte distância 3,43 m e azimute plano 
189°24’26” até o marco M-212, de coordenada N = 9.854.415,58m e e = 
824.884,37m; 2,07 m e azimute plano 190°16’48” até o marco M-213, de 
coordenada N = 9.854.413,54m e e = 824.884,00m; 0,51 m e azimute 
plano 187°48’55” até o marco M-214, de coordenada N = 9.854.413,03m 
e e = 824.883,93m; 0,87 m e azimute plano 188°35’45” até o marco 
M-215, de coordenada N = 9.854.412,17m e e = 824.883,80m; 17,14 m 
e azimute plano 188°15’11” até o marco M-216, de coordenada N = 
9.854.395,21m e e = 824.881,34m; 4,42 m e azimute plano 188°12’13” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.854.390,84m e e = 824.880,71m; 
20,89 m e azimute plano 188°15’29” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.854.370,17m e e = 824.877,71m; 0,64 m e azimute plano 184°28’02” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.854.369,53m e e = 824.877,66m; 
74,57 m e azimute plano 180°53’01” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.854.294,97m e e = 824.876,51m; 0,78 m e azimute plano 176°19’56” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.854.294,19m e e = 824.876,56m; 
25,93 m e azimute plano 171°31’46” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.854.268,54m e e = 824.880,38m; 18,80 m e azimute plano 171°31’30” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.854.249,95m e e = 824.883,15m; 
16,87 m e azimute plano 178°40’32” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.854.233,08m e e = 824.883,54m; 60,27 m e azimute plano 178°41’16” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.854.172,83m e e = 824.884,92m; 
35,13 m e azimute plano 179°28’41” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.854.137,70m e e = 824.885,24m; 47,61 m e azimute plano 179°28’57” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.854.090,09m e e = 824.885,67m; 
24,42 m e azimute plano 178°51’02” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.854.065,67m e e = 824.886,16m; 85,23 m e azimute plano 178°51’01” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.853.980,46m e e = 824.887,87m; 
48,13 m e azimute plano 180°19’17” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.853.932,33m e e = 824.887,60m; 48,58 m e azimute plano 180°19’06” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.853.883,75m e e = 824.887,33m; 
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19,17 m e azimute plano 180°19’44” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.853.864,58m e e = 824.887,22m; 0,11 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.853.864,47m e e = 824.887,22m; 
28,16 m e azimute plano 178°54’04” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.853.836,32m e e = 824.887,76m; 68,52 m e azimute plano 178°53’46” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.853.767,81m e e = 824.889,08m; 
5,03 m e azimute plano 178°51’40” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.853.762,78m e e = 824.889,18m; 119,79 m e azimute plano 
178°21’33” até o marco M-237, de coordenada N = 9.853.643,04m e e = 
824.892,61m; 55,70 m e azimute plano 179°35’56” até o marco M-238, de 
coordenada N = 9.853.587,34m e e = 824.893,00m; 5,45 m e azimute 
plano 179°34’46” até o marco M-239, de coordenada N = 9.853.581,89m 
e e = 824.893,04m; 50,77 m e azimute plano 179°35’37” até o marco 
M-240, de coordenada N = 9.853.531,12m e e = 824.893,40m; 68,39 m 
e azimute plano 178°59’10” até o marco M-241, de coordenada N = 
9.853.462,74m e e = 824.894,61m; 24,95 m e azimute plano 178°59’23” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.853.437,79m e e = 824.895,05m; 
1,61 m e azimute plano 178°34’36” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.853.436,18m e e = 824.895,09m; 119,60 m e azimute plano 
178°42’06” até o marco M-244, de coordenada N = 9.853.316,61m e e = 
824.897,80m; 3,75 m e azimute plano 178°46’40” até o marco M-245, de 
coordenada N = 9.853.312,86m e e = 824.897,88m; 94,47 m e azimute 
plano 178°57’46” até o marco M-246, de coordenada N = 9.853.218,41m 
e e = 824.899,59m; 2,17 m e azimute plano 178°56’38” até o marco 
M-247, de coordenada N = 9.853.216,24m e e = 824.899,63m; 37,24 m 
e azimute plano 180°39’42” até o marco M-248, de coordenada N = 
9.853.179,00m e e = 824.899,20m; 35,61 m e azimute plano 180°40’33” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.853.143,39m e e = 824.898,78m; 
0,90 m e azimute plano 174°55’13” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.853.142,49m e e = 824.898,86m; 0,80 m e azimute plano 165°26’23” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.853.141,72m e e = 824.899,06m; 
16,41 m e azimute plano 160°49’31” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.853.126,22m e e = 824.904,45m; 3,93 m e azimute plano 160°49’37” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.853.122,51m e e = 824.905,74m; 
51,93 m e azimute plano 168°10’38” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.853.071,68m e e = 824.916,38m; 52,11 m e azimute plano 168°11’08” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.853.020,67m e e = 824.927,05m; 
0,39 m e azimute plano 166°40’32” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.853.020,29m e e = 824.927,14m; 36,47 m e azimute plano 163°45’24” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.852.985,28m e e = 824.937,34m; 
29,98 m e azimute plano 163°44’51” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.852.956,50m e e = 824.945,73m; 2,56 m e azimute plano 163°41’10” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.852.954,04m e e = 824.946,45m; 
20,85 m e azimute plano 168°51’26” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.852.933,58m e e = 824.950,48m; 45,32 m e azimute plano 168°51’22” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.852.889,11m e e = 824.959,24m; 
0,14 m e azimute plano 167°54’19” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.852.888,97m e e = 824.959,27m; 54,00 m e azimute plano 167°09’38” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.852.836,32m e e = 824.971,27m; 
5,60 m e azimute plano 167°06’18” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.852.830,86m e e = 824.972,52m; 3,17 m e azimute plano 167°14’09” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.852.827,77m e e = 824.973,22m; 
1,41 m e azimute plano 166°27’25” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.852.826,40m e e = 824.973,55m; 10,71 m e azimute plano 166°33’38” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.852.815,98m e e = 824.976,04m; 
27,92 m e azimute plano 166°33’39” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.852.788,82m e e = 824.982,53m; 3,62 m e azimute plano 166°34’41” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.852.785,30m e e = 824.983,37m; 
13,49 m e azimute plano 166°32’26” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.852.772,18m e e = 824.986,51m; 8,16 m e azimute plano 166°32’33” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.852.764,24m e e = 824.988,41m; 
0,18 m e azimute plano 167°28’16” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.852.764,06m e e = 824.988,45m; 8,77 m e azimute plano 164°23’44” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.852.755,61m e e = 824.990,81m; 
10,91 m e azimute plano 164°25’21” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.852.745,10m e e = 824.993,74m; 11,75 m e azimute plano 164°24’10” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.852.733,78m e e = 824.996,90m; 
4,99 m e azimute plano 163°35’51” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.852.728,99m e e = 824.998,31m; deste, segue confrontando com o 
limite da fazenda são bento de propriedade de carlos adriano de godoy 
Mazzinghy, com a seguinte distância 3,23 m e azimute plano 246°50’53” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.852.727,72m e e = 824.995,34m; 
102,42 m e azimute plano 245°36’25” até o marco M-278, de coordenada 
N = 9.852.685,42m e e = 824.902,06m; 62,58 m e azimute plano 
245°36’49” até o marco M-279, de coordenada N = 9.852.659,58m e e = 
824.845,06m; 2,17 m e azimute plano 245°26’48” até o marco M-280, de 
coordenada N = 9.852.658,68m e e = 824.843,09m; 98,81 m e azimute 
plano 245°36’40” até o marco M-281, de coordenada N = 9.852.617,88m 
e e = 824.753,10m; 88,88 m e azimute plano 245°36’13” até o marco 
M-282, de coordenada N = 9.852.581,17m e e = 824.672,16m; 228,64 m 
e azimute plano 156°08’00” até o marco M-283, de coordenada N = 
9.852.372,08m e e = 824.764,67m; 138,06 m e azimute plano 156°08’04” 
até o marco M-284, de coordenada N = 9.852.245,82m e e = 824.820,53m; 
204,54 m e azimute plano 156°07’59” até o marco M-285, de coordenada 
N = 9.852.058,77m e e = 824.903,29m; 322,10 m e azimute plano 
156°08’04” até o marco M-286, de coordenada N = 9.851.764,21m e e = 
825.033,61m; 25,17 m e azimute plano 62°53’44” até o marco M-287, de 
coordenada N = 9.851.775,68m e e = 825.056,02m; 10,94 m e azimute 
plano 60°00’54” até o marco M-288, de coordenada N = 9.851.781,15m e 
e = 825.065,50m; 35,91 m e azimute plano 59°58’20” até o marco M-289, 
de coordenada N = 9.851.799,12m e e = 825.096,59m; 235,30 m e 
azimute plano 59°58’47” até o marco M-290, de coordenada N = 

9.851.916,84m e e = 825.300,32m; 119,67 m e azimute plano 170°23’03” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.851.798,85m e e = 825.320,31m; 
102,59 m e azimute plano 170°23’17” até o marco M-292, de coordenada 
N = 9.851.697,70m e e = 825.337,44m; 155,21 m e azimute plano 
170°23’12” até o marco M-293, de coordenada N = 9.851.544,67m e e = 
825.363,36m; 93,50 m e azimute plano 170°23’01” até o marco M-294, de 
coordenada N = 9.851.452,48m e e = 825.378,98m; 159,63 m e azimute 
plano 170°23’10” até o marco M-295, de coordenada N = 9.851.295,09m 
e e = 825.405,64m; 40,79 m e azimute plano 170°23’24” até o marco 
M-296, de coordenada N = 9.851.254,87m e e = 825.412,45m; 283,93 m 
e azimute plano 170°23’09” até o marco M-297, de coordenada N = 
9.850.974,93m e e = 825.459,87m; 44,95 m e azimute plano 170°23’43” 
até o marco M-298, de coordenada N = 9.850.930,61m e e = 825.467,37m; 
72,04 m e azimute plano 59°31’23” até o marco M-299, de coordenada N 
= 9.850.967,15m e e = 825.529,46m; 279,01 m e azimute plano 57°19’54” 
até o marco M-300, de coordenada N = 9.851.117,75m e e = 825.764,33m; 
2,28 m e azimute plano 56°26’58” até o marco M-301, de coordenada N = 
9.851.119,01m e e = 825.766,23m; 250,83 m e azimute plano 56°31’52” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.851.257,34m e e = 825.975,47m; 
17,77 m e azimute plano 56°31’29” até o marco M-303, de coordenada N 
= 9.851.267,14m e e = 825.990,29m; 2,10 m e azimute plano 355°04’39” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.851.269,23m e e = 825.990,11m; 
deste, segue confrontando com o limite da área estadual denominada 
fazenda itá, Matriculada sob o nº 8.753, livro nº 2-aP, folhas: 139, com a 
seguinte distância 0,34 m e azimute plano 96°42’35” até o marco M-305, 
de coordenada N = 9.851.269,19m e e = 825.990,45m; 0,42 m e azimute 
plano 99°41’20” até o marco M-306, de coordenada N = 9.851.269,12m e 
e = 825.990,86m; 6,64 m e azimute plano 99°43’04” até o marco M-307, 
de coordenada N = 9.851.268,00m e e = 825.997,40m; 2,33 m e azimute 
plano 99°51’57” até o marco M-308, de coordenada N = 9.851.267,60m e 
e = 825.999,70m; 63,34 m e azimute plano 99°42’28” até o marco M-309, 
de coordenada N = 9.851.256,92m e e = 826.062,13m; 99,69 m e azimu-
te plano 99°42’49” até o marco M-310, de coordenada N = 9.851.240,10m 
e e = 826.160,39m; 147,65 m e azimute plano 99°43’01” até o marco 
M-311, de coordenada N = 9.851.215,18m e e = 826.305,92m; 88,45 m 
e azimute plano 99°42’41” até o marco M-312, de coordenada N = 
9.851.200,26m e e = 826.393,10m; 67,51 m e azimute plano 99°42’49” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.851.188,87m e e = 826.459,64m; 
14,16 m e azimute plano 99°42’54” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.851.186,48m e e = 826.473,60m; 0,73 m e azimute plano 100°14’05” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.851.186,35m e e = 826.474,32m; 
deste, segue pela Margem esquerda do rio itá, com a seguinte distância 
1,85 m e azimute plano 171°36’25” até o marco P-001, de coordenada N 
= 9.851.184,52m e e = 826.474,59m; 1,72 m e azimute plano 153°26’06” 
até o marco P-002, de coordenada N = 9.851.182,98m e e = 826.475,36m; 
29,30 m e azimute plano 153°34’30” até o marco P-003, de coordenada N 
= 9.851.156,74m e e = 826.488,40m; 3,02 m e azimute plano 162°53’00” 
até o marco P-004, de coordenada N = 9.851.153,85m e e = 826.489,29m; 
1,82 m e azimute plano 163°03’34” até o marco P-005, de coordenada N 
= 9.851.152,11m e e = 826.489,82m; 4,00 m e azimute plano 163°00’47” 
até o marco P-006, de coordenada N = 9.851.148,28m e e = 826.490,99m; 
2,02 m e azimute plano 244°27’04” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.851.147,41m e e = 826.489,17m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem esquerda (sentido sul/ Noroeste) do ramal do são francisco, 
com a seguinte distância 0,88 m e azimute plano 154°18’43” até o marco 
M-317, de coordenada N = 9.851.146,62m e e = 826.489,55m; 14,38 m 
e azimute plano 149°01’46” até o marco M-318, de coordenada N = 
9.851.134,29m e e = 826.496,95m; 2,06 m e azimute plano 149°05’02” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.851.132,52m e e = 826.498,01m; 
12,58 m e azimute plano 149°03’07” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.851.121,73m e e = 826.504,48m; 8,57 m e azimute plano 149°02’10” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.851.114,38m e e = 826.508,89m; 
23,28 m e azimute plano 149°00’24” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.851.094,42m e e = 826.520,88m; 13,62 m e azimute plano 169°38’19” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.851.081,02m e e = 826.523,33m; 
28,03 m e azimute plano 169°36’00” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.851.053,45m e e = 826.528,39m; 80,80 m e azimute plano 190°37’37” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.850.974,04m e e = 826.513,49m; 
35,53 m e azimute plano 190°37’25” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.850.939,12m e e = 826.506,94m; 10,19 m e azimute plano 190°37’36” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.850.929,10m e e = 826.505,06m; 
deste, segue pela Margem esquerda do rio itá, com a seguinte distância 
3,42 m e azimute plano 203°47’33” até o marco P-007, de coordenada N 
= 9.850.925,97m e e = 826.503,68m; 123,34 m e azimute plano 
203°10’29” até o marco P-008, de coordenada N = 9.850.812,58m e e = 
826.455,14m; 79,82 m e azimute plano 203°10’23” até o marco P-009, de 
coordenada N = 9.850.739,20m e e = 826.423,73m; 7,45 m e azimute 
plano 203°19’48” até o marco P-010, de coordenada N = 9.850.732,36m 
e e = 826.420,78m; 130,46 m e azimute plano 203°18’11” até o marco 
P-011, de coordenada N = 9.850.612,54m e e = 826.369,17m; 26,28 m e 
azimute plano 203°18’26” até o marco P-012, de coordenada N = 
9.850.588,40m e e = 826.358,77m; 49,00 m e azimute plano 203°18’38” 
até o marco P-013, de coordenada N = 9.850.543,40m e e = 826.339,38m; 
87,21 m e azimute plano 218°01’58” até o marco P-014, de coordenada N 
= 9.850.474,71m e e = 826.285,65m; 28,19 m e azimute plano 218°02’27” 
até o marco P-015, de coordenada N = 9.850.452,51m e e = 826.268,28m; 
0,55 m e azimute plano 214°33’45” até o marco P-016, de coordenada N 
= 9.850.452,06m e e = 826.267,97m; 47,48 m e azimute plano 211°44’31” 
até o marco P-017, de coordenada N = 9.850.411,68m e e = 826.242,99m; 
29,92 m e azimute plano 211°44’08” até o marco P-018, de coordenada N 
= 9.850.386,23m e e = 826.227,25m; 93,74 m e azimute plano 211°44’18” 
até o marco P-019, de coordenada N = 9.850.306,51m e e = 826.177,94m; 
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40,79 m e azimute plano 211°44’31” até o marco P-020, de coordenada N 
= 9.850.271,82m e e = 826.156,48m; 12,67 m e azimute plano 261°19’58” 
até o marco P-021, de coordenada N = 9.850.269,91m e e = 826.143,95m; 
191,29 m e azimute plano 261°20’38” até o marco P-022, de coordenada 
N = 9.850.241,12m e e = 825.954,84m; 50,85 m e azimute plano 
261°20’50” até o marco P-023, de coordenada N = 9.850.233,47m e e = 
825.904,57m; 0,83 m e azimute plano 256°47’56” até o marco P-024, de 
coordenada N = 9.850.233,28m e e = 825.903,76m; 0,83 m e azimute 
plano 246°31’44” até o marco P-025, de coordenada N = 9.850.232,95m 
e e = 825.903,00m; 0,83 m e azimute plano 237°50’52” até o marco 
P-026, de coordenada N = 9.850.232,51m e e = 825.902,30m; 31,45 m e 
azimute plano 232°49’00” até o marco P-027, de coordenada N = 
9.850.213,50m e e = 825.877,24m; 101,82 m e azimute plano 232°49’10” 
até o marco P-028, de coordenada N = 9.850.151,97m e e = 825.796,12m; 
133,13 m e azimute plano 232°49’16” até o marco P-029, de coordenada 
N = 9.850.071,52m e e = 825.690,05m; 8,86 m e azimute plano 
232°45’18” até o marco P-030, de coordenada N = 9.850.066,16m e e = 
825.683,00m; 0,77 m e azimute plano 228°40’28” até o marco P-031, de 
coordenada N = 9.850.065,65m e e = 825.682,42m; 0,77 m e azimute 
plano 219°42’36” até o marco P-032, de coordenada N = 9.850.065,06m 
e e = 825.681,93m; 0,78 m e azimute plano 210°50’16” até o marco 
P-033, de coordenada N = 9.850.064,39m e e = 825.681,53m; 52,68 m e 
azimute plano 206°13’29” até o marco P-034, de coordenada N = 
9.850.017,13m e e = 825.658,25m; 41,67 m e azimute plano 206°13’59” 
até o marco P-035, de coordenada N = 9.849.979,75m e e = 825.639,83m; 
135,48 m e azimute plano 218°28’01” até o marco P-036, de coordenada 
N = 9.849.873,67m e e = 825.555,55m; 2,73 m e azimute plano 
201°41’05” até o marco P-037, de coordenada N = 9.849.871,13m e e = 
825.554,54m; 76,06 m e azimute plano 201°39’52” até o marco P-038, de 
coordenada N = 9.849.800,44m e e = 825.526,46m; 2,93 m e azimute 
plano 201°39’22” até o marco P-039, de coordenada N = 9.849.797,72m 
e e = 825.525,38m; 22,07 m e azimute plano 201°40’16” até o marco 
P-040, de coordenada N = 9.849.777,21m e e = 825.517,23m; 61,09 m e 
azimute plano 201°39’37” até o marco P-041, de coordenada N = 
9.849.720,43m e e = 825.494,68m; 64,40 m e azimute plano 207°03’16” 
até o marco P-042, de coordenada N = 9.849.663,08m e e = 825.465,39m; 
29,23 m e azimute plano 207°02’50” até o marco P-043, de coordenada N 
= 9.849.637,05m e e = 825.452,10m; 13,31 m e azimute plano 207°01’37” 
até o marco P-044, de coordenada N = 9.849.625,19m e e = 825.446,05m; 
0,37 m e azimute plano 203°48’21” até o marco P-045, de coordenada N 
= 9.849.624,85m e e = 825.445,90m; 0,55 m e azimute plano 194°47’48” 
até o marco P-046, de coordenada N = 9.849.624,32m e e = 825.445,76m; 
62,78 m e azimute plano 189°02’10” até o marco P-047, de coordenada N 
= 9.849.562,32m e e = 825.435,90m; 66,34 m e azimute plano 189°01’40” 
até o marco P-048, de coordenada N = 9.849.496,80m e e = 825.425,49m; 
0,50 m e azimute plano 184°34’26” até o marco P-049, de coordenada N 
= 9.849.496,30m e e = 825.425,45m; 0,50 m e azimute plano 174°17’22” 
até o marco P-050, de coordenada N = 9.849.495,80m e e = 825.425,50m; 
0,51 m e azimute plano 165°08’29” até o marco P-051, de coordenada N 
= 9.849.495,31m e e = 825.425,63m; 0,50 m e azimute plano 154°58’59” 
até o marco P-052, de coordenada N = 9.849.494,86m e e = 825.425,84m; 
9,58 m e azimute plano 150°40’41” até o marco P-053, de coordenada N 
= 9.849.486,51m e e = 825.430,53m; 4,09 m e azimute plano 150°44’29” 
até o marco P-054, de coordenada N = 9.849.482,94m e e = 825.432,53m; 
15,92 m e azimute plano 150°39’57” até o marco P-055, de coordenada N 
= 9.849.469,06m e e = 825.440,33m; 24,74 m e azimute plano 150°40’07” 
até o marco P-056, de coordenada N = 9.849.447,49m e e = 825.452,45m; 
63,81 m e azimute plano 187°41’27” até o marco P-057, de coordenada N 
= 9.849.384,25m e e = 825.443,91m; 75,78 m e azimute plano 187°41’22” 
até o marco P-058, de coordenada N = 9.849.309,15m e e = 825.433,77m; 
62,67 m e azimute plano 187°41’35” até o marco P-059, de coordenada N 
= 9.849.247,04m e e = 825.425,38m; 76,69 m e azimute plano 187°41’18” 
até o marco P-060, de coordenada N = 9.849.171,04m e e = 825.415,12m; 
16,65 m e azimute plano 187°41’49” até o marco P-061, de coordenada N 
= 9.849.154,54m e e = 825.412,89m; 21,37 m e azimute plano 187°41’25” 
até o marco P-062, de coordenada N = 9.849.133,36m e e = 825.410,03m; 
0,51 m e azimute plano 182°14’45” até o marco P-063, de coordenada N 
= 9.849.132,85m e e = 825.410,01m; deste, segue confrontando com 
limite da fazenda rancho verde de propriedade de telma reis sganzerla, 
com a seguinte distância 2,99 m e azimute plano 87°53’35” até o marco 
M-328, de coordenada N = 9.849.132,96m e e = 825.413,00m; 1,33 m e 
azimute plano 85°16’19” até o marco M-329, de coordenada N = 
9.849.133,07m e e = 825.414,33m; 12,93 m e azimute plano 85°04’28” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.849.134,18m e e = 825.427,21m; 
97,54 m e azimute plano 85°04’17” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.849.142,56m e e = 825.524,39m; 142,37 m e azimute plano 85°04’19” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.849.154,79m e e = 825.666,23m; 
102,88 m e azimute plano 197°19’18” até o marco M-333, de coordenada 
N = 9.849.056,58m e e = 825.635,60m; 190,36 m e azimute plano 
197°18’59” até o marco M-334, de coordenada N = 9.848.874,85m e e = 
825.578,94m; 82,03 m e azimute plano 185°40’26” até o marco M-335, de 
coordenada N = 9.848.793,22m e e = 825.570,83m; 19,09 m e azimute 
plano 185°40’51” até o marco M-336, de coordenada N = 9.848.774,22m 
e e = 825.568,94m; 88,64 m e azimute plano 185°40’40” até o marco 
M-337, de coordenada N = 9.848.686,01m e e = 825.560,17m; 33,75 m 
e azimute plano 185°40’49” até o marco M-338, de coordenada N = 
9.848.652,43m e e = 825.556,83m; 7,58 m e azimute plano 185°40’50” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.848.644,89m e e = 825.556,08m; 
44,70 m e azimute plano 185°40’30” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.848.600,41m e e = 825.551,66m; 30,50 m e azimute plano 185°39’50” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.848.570,06m e e = 825.548,65m; 
deste, segue pela faixa de dominio pela Margem esquerda (sentido oeste/ 

leste) do ramal espirito santo, com a seguinte distância 3,13 m e azimute 
plano 236°52’07” até o marco M-342, de coordenada N = 9.848.568,35m 
e e = 825.546,03m; 88,73 m e azimute plano 259°24’29” até o marco 
M-343, de coordenada N = 9.848.552,04m e e = 825.458,81m; 118,33 m 
e azimute plano 259°24’29” até o marco M-344, de coordenada N = 
9.848.530,29m e e = 825.342,50m; 73,92 m e azimute plano 263°06’31” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.848.521,42m e e = 825.269,11m; 
0,19 m e azimute plano 261°01’39” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.848.521,39m e e = 825.268,92m; 15,74 m e azimute plano 260°58’28” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.848.518,92m e e = 825.253,37m; 
deste, segue pela Margem esquerda do rio itá, com a seguinte distância 
4,58 m e azimute plano 206°33’54” até o marco P-064, de coordenada N 
= 9.848.514,82m e e = 825.251,32m; 0,93 m e azimute plano 196°17’06” 
até o marco P-065, de coordenada N = 9.848.513,93m e e = 825.251,06m; 
3,05 m e azimute plano 196°10’39” até o marco P-066, de coordenada N 
= 9.848.511,00m e e = 825.250,21m; 27,04 m e azimute plano 196°11’24” 
até o marco P-067, de coordenada N = 9.848.485,03m e e = 825.242,67m; 
3,59 m e azimute plano 196°09’52” até o marco P-068, de coordenada N 
= 9.848.481,58m e e = 825.241,67m; 7,08 m e azimute plano 196°09’24” 
até o marco P-069, de coordenada N = 9.848.474,78m e e = 825.239,70m; 
31,86 m e azimute plano 196°10’57” até o marco P-070, de coordenada N 
= 9.848.444,18m e e = 825.230,82m; 128,43 m e azimute plano 
196°10’53” até o marco P-071, de coordenada N = 9.848.320,84m e e = 
825.195,03m; 5,76 m e azimute plano 196°13’56” até o marco P-072, de 
coordenada N = 9.848.315,31m e e = 825.193,42m; 48,24 m e azimute 
plano 196°10’37” até o marco P-073, de coordenada N = 9.848.268,98m 
e e = 825.179,98m; 35,90 m e azimute plano 196°11’19” até o marco 
P-074, de coordenada N = 9.848.234,50m e e = 825.169,97m; 50,33 m e 
azimute plano 196°11’05” até o marco P-075, de coordenada N = 
9.848.186,16m e e = 825.155,94m; 61,80 m e azimute plano 198°06’34” 
até o marco P-076, de coordenada N = 9.848.127,42m e e = 825.136,73m; 
3,12 m e azimute plano 198°05’13” até o marco P-077, de coordenada N 
= 9.848.124,45m e e = 825.135,76m; 53,40 m e azimute plano 198°06’45” 
até o marco P-078, de coordenada N = 9.848.073,70m e e = 825.119,16m; 
0,43 m e azimute plano 194°40’35” até o marco P-079, de coordenada N 
= 9.848.073,28m e e = 825.119,05m; 0,43 m e azimute plano 185°18’52” 
até o marco P-080, de coordenada N = 9.848.072,85m e e = 825.119,01m; 
0,44 m e azimute plano 177°23’51” até o marco P-081, de coordenada N 
= 9.848.072,41m e e = 825.119,03m; 120,17 m e azimute plano 
173°14’51” até o marco P-082, de coordenada N = 9.847.953,07m e e = 
825.133,16m; 2,16 m e azimute plano 177°20’58” até o marco P-083, de 
coordenada N = 9.847.950,91m e e = 825.133,26m; 113,11 m e azimute 
plano 177°25’33” até o marco P-084, de coordenada N = 9.847.837,91m 
e e = 825.138,34m; 0,38 m e azimute plano 173°59’28” até o marco 
P-085, de coordenada N = 9.847.837,53m e e = 825.138,38m; 10,11 m e 
azimute plano 169°58’44” até o marco P-086, de coordenada N = 
9.847.827,57m e e = 825.140,14m; 109,79 m e azimute plano 169°59’50” 
até o marco P-087, de coordenada N = 9.847.719,45m e e = 825.159,21m; 
0,50 m e azimute plano 164°50’45” até o marco P-088, de coordenada N 
= 9.847.718,97m e e = 825.159,34m; 65,21 m e azimute plano 160°31’03” 
até o marco P-089, de coordenada N = 9.847.657,49m e e = 825.181,09m; 
115,07 m e azimute plano 160°31’16” até o marco P-090, de coordenada 
N = 9.847.549,01m e e = 825.219,46m; 37,07 m e azimute plano 
160°31’26” até o marco P-091, de coordenada N = 9.847.514,06m e e = 
825.231,82m; 116,33 m e azimute plano 179°51’26” até o marco P-092, 
de coordenada N = 9.847.397,73m e e = 825.232,11m; 73,25 m e azimu-
te plano 179°51’33” até o marco M-348, de coordenada N = 9.847.324,48m 
e e = 825.232,29m;  deste, segue confrontando com limite da fazenda 
santa izabel de propriedade de janete do carmo deprá callegari, Matricu-
lada sob o nº 7.726, livro nº 2-al, folhas: 300, com a seguinte distância 
3,00 m e azimute plano 89°48’32” até o marco M-349, de coordenada N = 
9.847.324,49m e e = 825.235,29m; 1,22 m e azimute plano 83°24’00” até 
o marco M-350, de coordenada N = 9.847.324,63m e e = 825.236,50m; 
12,18 m e azimute plano 83°41’09” até o marco M-351, de coordenada N 
= 9.847.325,97m e e = 825.248,61m; 77,99 m e azimute plano 83°39’15” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.847.334,59m e e = 825.326,12m; 
27,37 m e azimute plano 86°23’51” até o marco M-353, de coordenada N 
= 9.847.336,31m e e = 825.353,44m; 25,38 m e azimute plano 86°21’47” 
até o marco M-354, de coordenada N = 9.847.337,92m e e = 825.378,77m; 
290,44 m e azimute plano 86°22’47” até o marco M-355, de coordenada N 
= 9.847.356,26m e e = 825.668,63m; 12,33 m e azimute plano 86°22’28” 
até o marco M-356, de coordenada N = 9.847.357,04m e e = 825.680,94m; 
419,00 m e azimute plano 86°22’46” até o marco M-357, de coordenada N 
= 9.847.383,50m e e = 826.099,10m; 194,54 m e azimute plano 86°22’41” 
até o marco M-358, de coordenada N = 9.847.395,79m e e = 826.293,25m; 
155,45 m e azimute plano 86°22’55” até o marco M-359, de coordenada N 
= 9.847.405,60m e e = 826.448,39m; 388,48 m e azimute plano 86°22’42” 
até o marco M-360, de coordenada N = 9.847.430,14m e e = 826.836,09m; 
36,41 m e azimute plano 86°23’39” até o marco M-361, de coordenada N 
= 9.847.432,43m e e = 826.872,43m; 575,53 m e azimute plano 86°22’44” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.847.468,78m e e = 827.446,81m; 
15,31 m e azimute plano 86°22’04” até o marco M-363, de coordenada N 
= 9.847.469,75m e e = 827.462,09m; 246,66 m e azimute plano 25°22’54” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.847.692,60m e e = 827.567,82m; 
122,45 m e azimute plano 25°22’58” até o marco M-365, de coordenada N 
= 9.847.803,23m e e = 827.620,31m; 362,59 m e azimute plano 25°22’53” 
até o marco M-366, de coordenada N = 9.848.130,82m e e = 827.775,73m; 
158,11 m e azimute plano 25°22’49” até o marco M-367, de coordenada N 
= 9.848.273,67m e e = 827.843,50m; 362,62 m e azimute plano 25°22’50” 
até o marco M-368, de coordenada N = 9.848.601,29m e e = 827.998,93m; 
139,83 m e azimute plano 25°22’39” até o marco M-369, de coordenada N 
= 9.848.727,63m e e = 828.058,86m; 138,38 m e azimute plano 25°23’01” 
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até o marco M-370, de coordenada N = 9.848.852,65m e e = 828.118,18m; 
245,24 m e azimute plano 25°22’45” até o marco M-371, de coordenada N 
= 9.849.074,22m e e = 828.223,29m; 294,50 m e azimute plano 89°24’03” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.849.077,30m e e = 828.517,77m; 
42,26 m e azimute plano 89°24’13” até o marco M-373, de coordenada N 
= 9.849.077,74m e e = 828.560,03m; 598,82 m e azimute plano 89°24’07” 
até o marco M-374, de coordenada N = 9.849.083,99m e e = 829.158,82m; 
323,40 m e azimute plano 26°01’03” até o marco M-375, de coordenada N 
= 9.849.374,62m e e = 829.300,68m; 84,94 m e azimute plano 26°01’08” 
até o marco M-376, de coordenada N = 9.849.450,95m e e = 829.337,94m; 
52,72 m e azimute plano 26°01’32” até o marco M-377, de coordenada N 
= 9.849.498,32m e e = 829.361,07m; 26,36 m e azimute plano 26°00’39” 
até o marco M-378, de coordenada N = 9.849.522,01m e e = 829.372,63m; 
124,89 m e azimute plano 26°01’02” até o marco M-379, de coordenada N 
= 9.849.634,24m e e = 829.427,41m; 296,56 m e azimute plano 26°01’08” 
até o marco M-380, de coordenada N = 9.849.900,74m e e = 829.557,50m; 
552,11 m e azimute plano 263°52’00” até o marco M-381, de coordenada 
N = 9.849.841,75m e e = 829.008,55m; 7,39 m e azimute plano 
263°51’55” até o marco M-382, de coordenada N = 9.849.840,96m e e = 
829.001,20m; 426,53 m e azimute plano 263°51’56” até o marco M-383, 
de coordenada N = 9.849.795,38m e e = 828.577,11m; 54,26 m e azimu-
te plano 356°43’29” até o marco M-384, de coordenada N = 9.849.849,55m 
e e = 828.574,01m; 16,49 m e azimute plano 356°43’53” até o marco 
M-385, de coordenada N = 9.849.866,01m e e = 828.573,07m; 121,71 m 
e azimute plano 356°43’35” até o marco M-386, de coordenada N = 
9.849.987,52m e e = 828.566,12m; 56,54 m e azimute plano 356°44’07” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.850.043,97m e e = 828.562,90m; 
421,54 m e azimute plano 79°39’27” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.850.119,65m e e = 828.977,59m; 28,04 m e azimute plano 79°38’38” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.850.124,69m e e = 829.005,17m; 
523,80 m e azimute plano 79°39’27” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.850.218,73m e e = 829.520,46m; 63,77 m e azimute plano 79°39’21” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.850.230,18m e e = 829.583,19m; 
190,92 m e azimute plano 79°39’23” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.850.264,46m e e = 829.771,01m; 266,55 m e azimute plano 24°58’36” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.850.506,08m e e = 829.883,56m; 
152,73 m e azimute plano 24°58’34” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.850.644,53m e e = 829.948,05m; 182,56 m e azimute plano 24°58’44” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.850.810,01m e e = 830.025,14m; 
91,60 m e azimute plano 24°58’43” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.850.893,04m e e = 830.063,82m; 102,13 m e azimute plano 25°17’44” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.850.985,38m e e = 830.107,46m; 
157,23 m e azimute plano 25°17’55” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.851.127,53m e e = 830.174,65m; 102,60 m e azimute plano 25°17’46” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.851.220,29m e e = 830.218,49m; 
126,36 m e azimute plano 25°17’44” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.851.334,53m e e = 830.272,48m; 70,80 m e azimute plano 25°28’58” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.851.398,44m e e = 830.302,94m; 
34,08 m e azimute plano 25°34’21” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.851.429,18m e e = 830.317,65m; 6,24 m e azimute plano 25°37’16” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.851.434,81m e e = 830.320,35m; 
33,97 m e azimute plano 25°35’04” até o marco M-404, de coordenada N 
= 9.851.465,45m e e = 830.335,02m; 139,33 m e azimute plano 25°31’47” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.851.591,18m e e = 830.395,07m; 
36,72 m e azimute plano 25°32’21” até o marco M-406, de coordenada N 
= 9.851.624,31m e e = 830.410,90m; 30,07 m e azimute plano 25°25’24” 
até o marco M-407, de coordenada N = 9.851.651,47m e e = 830.423,81m; 
11,65 m e azimute plano 25°25’16” até o marco M-408, de coordenada N 
= 9.851.661,99m e e = 830.428,81m; 78,10 m e azimute plano 25°25’00” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.851.732,53m e e = 830.462,33m; 
140,56 m e azimute plano 25°32’52” até o marco M-410, de coordenada N 
= 9.851.859,35m e e = 830.522,95m; deste, segue pelo limite Municipal 
(ibge 2020) entre santa izabel do Pará e castanhal, com a seguinte dis-
tância 243,25 m e azimute plano 177°49’40” até o marco M-411, de coor-
denada N = 9.851.616,27m e e = 830.532,17m; 143,52 m e azimute 
plano 177°49’40” até o marco M-412, de coordenada N = 9.851.472,85m 
e e = 830.537,61m; 308,48 m e azimute plano 177°49’42” até o marco 
M-413, de coordenada N = 9.851.164,59m e e = 830.549,30m; 110,25 m 
e azimute plano 177°49’38” até o marco M-414, de coordenada N = 
9.851.054,42m e e = 830.553,48m; 370,76 m e azimute plano 177°49’47” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.850.683,93m e e = 830.567,52m; 
88,31 m e azimute plano 177°49’34” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.850.595,68m e e = 830.570,87m; 446,05 m e azimute plano 
177°49’43” até o marco M-417, de coordenada N = 9.850.149,95m e e = 
830.587,77m; 50,76 m e azimute plano 177°49’56” até o marco M-418, de 
coordenada N = 9.850.099,23m e e = 830.589,69m; 510,64 m e azimute 
plano 177°49’46” até o marco M-419, de coordenada N = 9.849.588,96m 
e e = 830.609,03m; 17,37 m e azimute plano 177°49’22” até o marco 
M-420, de coordenada N = 9.849.571,60m e e = 830.609,69m; 413,06 m 
e azimute plano 177°49’48” até o marco M-421, de coordenada N = 
9.849.158,84m e e = 830.625,33m; 80,22 m e azimute plano 177°49’41” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.849.078,68m e e = 830.628,37m; 
67,14 m e azimute plano 177°49’55” até o marco M-423, de coordenada N 
= 9.849.011,59m e e = 830.630,91m; 161,77 m e azimute plano 
177°49’55” até o marco M-424, de coordenada N = 9.848.849,94m e e = 
830.637,03m; 133,50 m e azimute plano 196°22’37” até o marco M-425, 
de coordenada N = 9.848.721,86m e e = 830.599,39m; 169,62 m e 
azimute plano 196°22’30” até o marco M-426, de coordenada N = 
9.848.559,12m e e = 830.551,57m; 50,73 m e azimute plano 196°23’04” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.848.510,45m e e = 830.537,26m; 
229,29 m e azimute plano 185°21’10” até o marco M-428, de coordenada 
N = 9.848.282,16m e e = 830.515,87m; 143,48 m e azimute plano 

185°21’18” até o marco M-429, de coordenada N = 9.848.139,31m e e = 
830.502,48m; 28,43 m e azimute plano 185°20’52” até o marco M-430, de 
coordenada N = 9.848.111,00m e e = 830.499,83m; 85,86 m e azimute 
plano 173°16’17” até o marco M-431, de coordenada N = 9.848.025,73m 
e e = 830.509,89m; 247,00 m e azimute plano 173°16’17” até o marco 
M-432, de coordenada N = 9.847.780,43m e e = 830.538,83m; 70,72 m 
e azimute plano 173°16’33” até o marco M-433, de coordenada N = 
9.847.710,20m e e = 830.547,11m; 374,20 m e azimute plano 173°16’19” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.847.338,58m e e = 830.590,95m; 
34,06 m e azimute plano 173°16’24” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.847.304,75m e e = 830.594,94m; 78,14 m e azimute plano 179°38’00” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.847.226,61m e e = 830.595,44m; 
435,84 m e azimute plano 179°37’45” até o marco M-437, de coordenada 
N = 9.846.790,78m e e = 830.598,26m; 29,61 m e azimute plano 
179°37’56” até o marco M-438, de coordenada N = 9.846.761,17m e e = 
830.598,45m; 209,13 m e azimute plano 179°37’49” até o marco M-439, 
de coordenada N = 9.846.552,04m e e = 830.599,80m; 195,32 m e 
azimute plano 192°46’42” até o marco M-440, de coordenada N = 
9.846.361,56m e e = 830.556,60m; 141,74 m e azimute plano 192°46’42” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.846.223,33m e e = 830.525,25m; 
3,54 m e azimute plano 168°26’11” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.846.219,86m e e = 830.525,96m; 313,06 m e azimute plano 
168°26’40” até o marco M-443, de coordenada N = 9.845.913,15m e e = 
830.588,67m; 80,60 m e azimute plano 168°26’31” até o marco M-444, de 
coordenada N = 9.845.834,18m e e = 830.604,82m; 53,75 m e azimute 
plano 163°57’45” até o marco M-445, de coordenada N = 9.845.782,52m 
e e = 830.619,67m; 306,59 m e azimute plano 163°57’52” até o marco 
M-446, de coordenada N = 9.845.487,86m e e = 830.704,36m; 63,67 m 
e azimute plano 170°14’04” até o marco M-447, de coordenada N = 
9.845.425,11m e e = 830.715,16m; 81,58 m e azimute plano 170°13’58” 
até o marco M-448, de coordenada N = 9.845.344,71m e e = 830.729,00m; 
229,32 m e azimute plano 170°14’10” até o marco M-449, de coordenada 
N = 9.845.118,71m e e = 830.767,89m; 134,83 m e azimute plano 
159°30’11” até o marco M-450, de coordenada N = 9.844.992,42m e e = 
830.815,10m; 102,39 m e azimute plano 159°29’59” até o marco M-451, 
de coordenada N = 9.844.896,51m e e = 830.850,96m; 90,08 m e azimu-
te plano 159°30’18” até o marco M-452, de coordenada N = 9.844.812,13m 
e e = 830.882,50m; 243,06 m e azimute plano 190°18’34” até o marco 
M-453, de coordenada N = 9.844.572,99m e e = 830.839,00m; 157,45 m 
e azimute plano 190°18’36” até o marco M-454, de coordenada N = 
9.844.418,08m e e = 830.810,82m; 32,66 m e azimute plano 190°19’08” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.844.385,95m e e = 830.804,97m; 
241,91 m e azimute plano 170°05’01” até o marco M-456, de coordenada 
N = 9.844.147,65m e e = 830.846,63m; 114,75 m e azimute plano 
170°05’04” até o marco M-457, de coordenada N = 9.844.034,61m e e = 
830.866,39m; 3,34 m e azimute plano 157°29’55” até o marco M-458, de 
coordenada N = 9.844.031,52m e e = 830.867,67m; 354,34 m e azimute 
plano 157°25’16” até o marco M-459, de coordenada N = 9.843.704,34m 
e e = 831.003,72m; 61,73 m e azimute plano 157°25’23” até o marco 
M-460, de coordenada N = 9.843.647,34m e e = 831.027,42m; 27,78 m 
e azimute plano 157°24’48” até o marco M-461, de coordenada N = 
9.843.621,69m e e = 831.038,09m; 237,99 m e azimute plano 121°34’37” 
até o marco M-462, de coordenada N = 9.843.497,07m e e = 831.240,84m; 
3,57 m e azimute plano 121°35’49” até o marco M-463, de coordenada N 
= 9.843.495,20m e e = 831.243,88m; 91,20 m e azimute plano 121°34’40” 
até o marco M-464, de coordenada N = 9.843.447,44m e e = 831.321,58m; 
37,03 m e azimute plano 152°30’03” até o marco M-465, de coordenada N 
= 9.843.414,59m e e = 831.338,68m; deste, segue confrontando com o  
limite da gleba Plg, Matriculada sob o nº 9.289, livro nº 2-ar, folhas: 88, 
com a seguinte distância 281,15 m e azimute plano 270°08’48” até o mar-
co M-466, de coordenada N = 9.843.415,31m e e = 831.057,53m; 211,94 
m e azimute plano 270°08’46” até o marco M-467, de coordenada N = 
9.843.415,85m e e = 830.845,59m; 438,77 m e azimute plano 270°08’47” 
até o marco M-468, de coordenada N = 9.843.416,97m e e = 830.406,82m; 
187,34 m e azimute plano 270°08’37” até o marco M-469, de coordenada 
N = 9.843.417,44m e e = 830.219,48m; 458,05 m e azimute plano 
270°08’47” até o marco M-470, de coordenada N = 9.843.418,61m e e = 
829.761,43m; 207,85 m e azimute plano 270°08’46” até o marco M-471, 
de coordenada N = 9.843.419,14m e e = 829.553,58m; 477,97 m e 
azimute plano 270°08’46” até o marco M-472, de coordenada N = 
9.843.420,36m e e = 829.075,61m; 144,20 m e azimute plano 270°08’35” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.843.420,72m e e = 828.931,41m; 
455,47 m e azimute plano 270°08’45” até o marco M-474, de coordenada 
N = 9.843.421,88m e e = 828.475,94m; 219,75 m e azimute plano 
270°08’46” até o marco M-475, de coordenada N = 9.843.422,44m e e = 
828.256,19m; 369,42 m e azimute plano 270°08’39” até o marco M-476, 
de coordenada N = 9.843.423,37m e e = 827.886,77m; 260,76 m e 
azimute plano 178°45’30” até o marco M-477, de coordenada N = 
9.843.162,67m e e = 827.892,42m; 169,42 m e azimute plano 178°45’44” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.842.993,29m e e = 827.896,08m; 
286,31 m e azimute plano 178°45’33” até o marco M-479, de coordenada 
N = 9.842.707,05m e e = 827.902,28m; 104,01 m e azimute plano 
178°45’38” até o marco M-480, de coordenada N = 9.842.603,06m e e = 
827.904,53m; 445,21 m e azimute plano 178°45’34” até o marco M-481, 
de coordenada N = 9.842.157,95m e e = 827.914,17m; 22,41 m e azimu-
te plano 178°46’21” até o marco M-482, de coordenada N = 9.842.135,55m 
e e = 827.914,65m; 410,28 m e azimute plano 178°45’35” até o marco 
M-483, de coordenada N = 9.841.725,37m e e = 827.923,53m; 133,56 m 
e azimute plano 178°45’36” até o marco M-484, de coordenada N = 
9.841.591,84m e e = 827.926,42m; 380,77 m e azimute plano 178°45’41” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.841.211,16m e e = 827.934,65m; 
74,33 m e azimute plano 178°45’32” até o marco M-486, de coordenada N 
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= 9.841.136,85m e e = 827.936,26m; 370,86 m e azimute plano 
178°45’39” até o marco M-487, de coordenada N = 9.840.766,08m e e = 
827.944,28m; 129,36 m e azimute plano 178°45’35” até o marco M-488, 
de coordenada N = 9.840.636,75m e e = 827.947,08m; 325,05 m e 
azimute plano 178°45’39” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.840.311,78m e e = 827.954,11m; 117,40 m e azimute plano 178°45’37” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.840.194,41m e e = 827.956,65m; 
445,00 m e azimute plano 178°45’41” até o marco M-491, de coordenada 
N = 9.839.749,51m e e = 827.966,27m; 18,15 m e azimute plano 
178°46’09” até o marco M-492, de coordenada N = 9.839.731,36m e e = 
827.966,66m; 440,86 m e azimute plano 178°45’41” até o marco M-493, 
de coordenada N = 9.839.290,60m e e = 827.976,19m; 115,95 m e 
azimute plano 178°45’34” até o marco M-494, de coordenada N = 
9.839.174,68m e e = 827.978,70m; 331,88 m e azimute plano 178°45’43” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.838.842,88m e e = 827.985,87m; 
121,48 m e azimute plano 178°45’34” até o marco M-496, de coordenada 
N = 9.838.721,43m e e = 827.988,50m; 308,56 m e azimute plano 
178°45’48” até o marco M-497, de coordenada N = 9.838.412,94m e e = 
827.995,16m; 143,11 m e azimute plano 178°45’32” até o marco M-498, 
de coordenada N = 9.838.269,86m e e = 827.998,26m; 234,89 m e 
azimute plano 178°45’48” até o marco M-499, de coordenada N = 
9.838.035,02m e e = 828.003,33m; 120,02 m e azimute plano 178°45’48” 
até o marco M-500, de coordenada N = 9.837.915,03m e e = 828.005,92m; 
217,82 m e azimute plano 178°45’40” até o marco M-501, de coordenada 
N = 9.837.697,26m e e = 828.010,63m; 65,76 m e azimute plano 
178°45’45” até o marco M-502, de coordenada N = 9.837.631,52m e e = 
828.012,05m; deste, segue pelo limite Municipal (ibge 2020) entre santa 
izabel do Pará e inhangapi, com a seguinte distância 287,53 m e azimute 
plano 239°28’40” até o marco M-503, de coordenada N = 9.837.485,49m 
e e = 827.764,36m; 458,68 m e azimute plano 239°28’50” até o marco 
M-504, de coordenada N = 9.837.252,56m e e = 827.369,23m; 8,15 m e 
azimute plano 239°28’13” até o marco M-505, de coordenada N = 
9.837.248,42m e e = 827.362,21m; 592,40 m e azimute plano 239°28’45” 
até o marco M-506, de coordenada N = 9.836.947,57m e e = 826.851,89m; 
165,74 m e azimute plano 239°28’49” até o marco M-507, de coordenada 
N = 9.836.863,40m e e = 826.709,11m; 527,58 m e azimute plano 
239°28’46” até o marco M-508, de coordenada N = 9.836.595,47m e e = 
826.254,63m; 218,05 m e azimute plano 239°28’44” até o marco M-509, 
de coordenada N = 9.836.484,73m e e = 826.066,79m; 470,09 m e 
azimute plano 239°28’48” até o marco M-510, de coordenada N = 
9.836.246,00m e e = 825.661,83m; 307,73 m e azimute plano 239°28’39” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.836.089,71m e e = 825.396,74m; 
522,70 m e azimute plano 239°28’50” até o marco M-512, de coordenada 
N = 9.835.824,27m e e = 824.946,46m; 197,93 m e azimute plano 
239°28’41” até o marco M-513, de coordenada N = 9.835.723,75m e e = 
824.775,96m; 593,69 m e azimute plano 239°28’44” até o marco M-514, 
de coordenada N = 9.835.422,24m e e = 824.264,53m; 253,06 m e 
azimute plano 239°28’51” até o marco M-515, de coordenada N = 
9.835.293,73m e e = 824.046,53m; 660,13 m e azimute plano 239°28’45” 
até o marco M-516, de coordenada N = 9.834.958,48m e e = 823.477,86m; 
186,18 m e azimute plano 239°28’50” até o marco M-517, de coordenada 
N = 9.834.863,93m e e = 823.317,47m; 663,63 m e azimute plano 
239°28’44” até o marco M-518, de coordenada N = 9.834.526,90m e e = 
822.745,79m; 202,83 m e azimute plano 239°28’45” até o marco M-519, 
de coordenada N = 9.834.423,89m e e = 822.571,06m; 301,61 m e 
azimute plano 239°28’47” até o marco M-520, de coordenada N = 
9.834.270,72m e e = 822.311,24m; 298,09 m e azimute plano 239°28’43” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.834.119,33m e e = 822.054,45m; 
201,65 m e azimute plano 239°28’52” até o marco M-522, de coordenada 
N = 9.834.016,93m e e = 821.880,74m; 56,86 m e azimute plano 
239°28’31” até o marco M-523, de coordenada N = 9.833.988,05m e e = 
821.831,76m; 59,31 m e azimute plano 239°28’43” até o marco M-524, de 
coordenada N = 9.833.957,93m e e = 821.780,67m; 30,31 m e azimute 
plano 240°18’49” até o marco M-525, de coordenada N = 9.833.942,92m 
e e = 821.754,34m; 4,24 m e azimute plano 240°17’19” até o marco 
M-526, de coordenada N = 9.833.940,82m e e = 821.750,66m; 21,62 m 
e azimute plano 240°18’16” até o marco M-527, de coordenada N = 
9.833.930,11m e e = 821.731,88m; deste, segue pela faixa de dominínio 
pela Margem direita da rodovia Pa-140, com a seguinte distância 19,51 m 
e azimute plano 329°23’56” até o marco M-528, de coordenada N = 
9.833.946,90m e e = 821.721,95m; 35,74 m e azimute plano 329°21’58” 
até o marco M-529, de coordenada N = 9.833.977,65m e e = 821.703,74m; 
0,55 m e azimute plano 326°53’19” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.833.978,11m e e = 821.703,44m; 64,69 m e azimute plano 326°13’09” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.834.031,88m e e = 821.667,47m; 
0,07 m e azimute plano 326°18’36” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.834.031,94m e e = 821.667,43m; 63,13 m e azimute plano 325°47’38” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.834.084,15m e e = 821.631,94m; 
15,92 m e azimute plano 325°46’51” até o marco M-534, de coordenada N 
= 9.834.097,31m e e = 821.622,99m; 0,18 m e azimute plano 326°18’36” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.834.097,46m e e = 821.622,89m; 
56,81 m e azimute plano 324°44’16” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.834.143,85m e e = 821.590,09m; 0,26 m e azimute plano 324°27’44” 
até o marco M-537, de coordenada N = 9.834.144,06m e e = 821.589,94m; 
51,22 m e azimute plano 323°15’44” até o marco M-538, de coordenada N 
= 9.834.185,11m e e = 821.559,30m; 59,54 m e azimute plano 324°14’47” 
até o marco M-539, de coordenada N = 9.834.233,43m e e = 821.524,51m; 
35,11 m e azimute plano 325°54’09” até o marco M-540, de coordenada N 
= 9.834.262,50m e e = 821.504,83m; 19,34 m e azimute plano 325°54’56” 
até o marco M-541, de coordenada N = 9.834.278,52m e e = 821.493,99m; 
37,33 m e azimute plano 327°34’12” até o marco M-542, de coordenada N 
= 9.834.310,03m e e = 821.473,97m; 0,14 m e azimute plano 326°18’36” 

até o marco M-543, de coordenada N = 9.834.310,15m e e = 821.473,89m; 
32,78 m e azimute plano 326°44’12” até o marco M-544, de coordenada N 
= 9.834.337,56m e e = 821.455,91m; 0,23 m e azimute plano 325°37’11” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.834.337,75m e e = 821.455,78m; 
38,31 m e azimute plano 325°23’21” até o marco M-546, de coordenada N 
= 9.834.369,28m e e = 821.434,02m; 1,71 m e azimute plano 325°28’27” 
até o marco M-547, de coordenada N = 9.834.370,69m e e = 821.433,05m; 
20,87 m e azimute plano 336°28’50” até o marco M-548, de coordenada N 
= 9.834.389,83m e e = 821.424,72m; 1,12 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-549, de coordenada N = 9.834.390,83m e e = 821.424,22m; 
0,67 m e azimute plano 327°43’28” até o marco M-550, de coordenada N 
= 9.834.391,40m e e = 821.423,86m; 0,68 m e azimute plano 323°58’21” 
até o marco M-551, de coordenada N = 9.834.391,95m e e = 821.423,46m; 
17,32 m e azimute plano 322°20’34” até o marco M-552, de coordenada N 
= 9.834.405,66m e e = 821.412,88m; 0,39 m e azimute plano 320°11’40” 
até o marco M-553, de coordenada N = 9.834.405,96m e e = 821.412,63m; 
0,91 m e azimute plano 317°41’02” até o marco M-554, de coordenada N 
= 9.834.406,63m e e = 821.412,02m; 23,89 m e azimute plano 314°53’54” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.834.423,49m e e = 821.395,10m; 
43,72 m e azimute plano 332°10’08” até o marco M-556, de coordenada N 
= 9.834.462,15m e e = 821.374,69m; 24,23 m e azimute plano 332°51’50” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.834.483,71m e e = 821.363,64m; 
30,91 m e azimute plano 332°52’46” até o marco M-558, de coordenada N 
= 9.834.511,22m e e = 821.349,55m; 44,81 m e azimute plano 338°08’47” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.834.552,81m e e = 821.332,87m; 
91,91 m e azimute plano 339°51’49” até o marco M-560, de coordenada N 
= 9.834.639,10m e e = 821.301,23m; 97,63 m e azimute plano 339°45’46” 
até o marco M-561, de coordenada N = 9.834.730,70m e e = 821.267,46m; 
86,88 m e azimute plano 340°52’14” até o marco M-562, de coordenada N 
= 9.834.812,78m e e = 821.238,99m; 61,72 m e azimute plano 341°16’38” 
até o marco M-563, de coordenada N = 9.834.871,23m e e = 821.219,18m; 
13,91 m e azimute plano 341°15’09” até o marco M-564, de coordenada N 
= 9.834.884,40m e e = 821.214,71m; 0,21 m e azimute plano 340°42’36” 
até o marco M-565, de coordenada N = 9.834.884,60m e e = 821.214,64m; 
0,12 m e azimute plano 340°01’01” até o marco M-566, de coordenada N 
= 9.834.884,71m e e = 821.214,60m; 36,00 m e azimute plano 339°24’38” 
até o marco M-567, de coordenada N = 9.834.918,41m e e = 821.201,94m; 
45,03 m e azimute plano 339°23’31” até o marco M-568, de coordenada N 
= 9.834.960,56m e e = 821.186,09m; 42,33 m e azimute plano 339°44’13” 
até o marco M-569, de coordenada N = 9.835.000,27m e e = 821.171,43m; 
48,02 m e azimute plano 343°30’44” até o marco M-570, de coordenada N 
= 9.835.046,32m e e = 821.157,80m; 0,60 m e azimute plano 341°33’54” 
até o marco M-571, de coordenada N = 9.835.046,89m e e = 821.157,61m; 
0,12 m e azimute plano 340°01’01” até o marco M-572, de coordenada N 
= 9.835.047,00m e e = 821.157,57m; 35,98 m e azimute plano 339°23’57” 
até o marco M-573, de coordenada N = 9.835.080,68m e e = 821.144,91m; 
24,63 m e azimute plano 339°58’59” até o marco M-574, de coordenada N 
= 9.835.103,82m e e = 821.136,48m; 0,18 m e azimute plano 337°37’12” 
até o marco M-575, de coordenada N = 9.835.103,99m e e = 821.136,41m; 
29,25 m e azimute plano 338°55’08” até o marco M-576, de coordenada N 
= 9.835.131,28m e e = 821.125,89m; 31,23 m e azimute plano 340°18’42” 
até o marco M-577, de coordenada N = 9.835.160,68m e e = 821.115,37m; 
28,04 m e azimute plano 340°08’59” até o marco M-578, de coordenada N 
= 9.835.187,05m e e = 821.105,85m; 0,78 m e azimute plano 338°03’41” 
até o marco M-579, de coordenada N = 9.835.187,77m e e = 821.105,56m; 
0,76 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-580, de coordenada N 
= 9.835.188,45m e e = 821.105,22m; 26,44 m e azimute plano 331°18’42” 
até o marco M-581, de coordenada N = 9.835.211,64m e e = 821.092,53m; 
0,22 m e azimute plano 329°55’53” até o marco M-582, de coordenada N 
= 9.835.211,83m e e = 821.092,42m; 0,57 m e azimute plano 328°31’23” 
até o marco M-583, de coordenada N = 9.835.212,32m e e = 821.092,12m; 
28,98 m e azimute plano 326°47’53” até o marco M-584, de coordenada N 
= 9.835.236,57m e e = 821.076,25m; 0,86 m e azimute plano 324°27’44” 
até o marco M-585, de coordenada N = 9.835.237,27m e e = 821.075,75m; 
30,81 m e azimute plano 321°51’15” até o marco M-586, de coordenada N 
= 9.835.261,50m e e = 821.056,72m; 58,57 m e azimute plano 322°11’56” 
até o marco M-587, de coordenada N = 9.835.307,78m e e = 821.020,82m; 
88,92 m e azimute plano 323°22’21” até o marco M-588, de coordenada N 
= 9.835.379,14m e e = 820.967,77m; 17,40 m e azimute plano 323°23’13” 
até o marco M-589, de coordenada N = 9.835.393,11m e e = 820.957,39m; 
0,10 m e azimute plano 323°07’48” até o marco M-590, de coordenada N 
= 9.835.393,19m e e = 820.957,33m; 7,94 m e azimute plano 322°47’01” 
até o marco M-591, de coordenada N = 9.835.399,51m e e = 820.952,53m; 
105,81 m e azimute plano 322°48’58” até o marco M-592, de coordenada 
N = 9.835.483,81m e e = 820.888,58m; 117,75 m e azimute plano 
323°38’42” até o marco M-593, de coordenada N = 9.835.578,64m e e = 
820.818,78m; 0,14 m e azimute plano 323°58’21” até o marco M-594, de 
coordenada N = 9.835.578,75m e e = 820.818,70m; 64,83 m e azimute 
plano 322°50’31” até o marco M-595, de coordenada N = 9.835.630,42m 
e e = 820.779,54m; 0,06 m e azimute plano 321°20’25” até o marco 
M-596, de coordenada N = 9.835.630,47m e e = 820.779,50m; 85,04 m 
e azimute plano 322°27’47” até o marco M-597, de coordenada N = 
9.835.697,90m e e = 820.727,69m; 40,49 m e azimute plano 323°20’02” 
até o marco M-598, de coordenada N = 9.835.730,38m e e = 820.703,51m; 
39,73 m e azimute plano 325°23’10” até o marco M-599, de coordenada N 
= 9.835.763,08m e e = 820.680,94m; 23,31 m e azimute plano 337°41’31” 
até o marco M-600, de coordenada N = 9.835.784,65m e e = 820.672,09m; 
19,46 m e azimute plano 345°15’50” até o marco M-601, de coordenada N 
= 9.835.803,47m e e = 820.667,14m; 19,89 m e azimute plano 351°52’41” 
até o marco M-602, de coordenada N = 9.835.823,16m e e = 820.664,33m; 
3,49 m e azimute plano 13°04’51” até o marco M-603, de coordenada N = 
9.835.826,56m e e = 820.665,12m; 21,33 m e azimute plano 13°10’11” 
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até o marco M-604, de coordenada N = 9.835.847,33m e e = 820.669,98m; 
29,43 m e azimute plano 29°16’26” até o marco M-605, de coordenada N 
= 9.835.873,00m e e = 820.684,37m; 55,61 m e azimute plano 48°57’58” 
até o marco M-606, de coordenada N = 9.835.909,51m e e = 820.726,32m; 
79,52 m e azimute plano 52°46’43” até o marco M-607, de coordenada N 
= 9.835.957,61m e e = 820.789,64m; 30,57 m e azimute plano 53°59’46” 
até o marco M-608, de coordenada N = 9.835.975,58m e e = 820.814,37m; 
28,36 m e azimute plano 53°59’42” até o marco M-609, de coordenada N 
= 9.835.992,25m e e = 820.837,31m; 0,68 m e azimute plano 52°07’30” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.835.992,67m e e = 820.837,85m; 
0,25 m e azimute plano 49°53’57” até o marco M-611, de coordenada N = 
9.835.992,83m e e = 820.838,04m; 37,82 m e azimute plano 48°37’23” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.836.017,83m e e = 820.866,42m; 
90,17 m e azimute plano 52°50’34” até o marco M-613, de coordenada N 
= 9.836.072,29m e e = 820.938,28m; 0,37 m e azimute plano 51°34’55” 
até o marco M-614, de coordenada N = 9.836.072,52m e e = 820.938,57m; 
54,39 m e azimute plano 50°43’48” até o marco M-615, de coordenada N 
= 9.836.106,95m e e = 820.980,68m; 31,51 m e azimute plano 55°44’06” 
até o marco M-616, de coordenada N = 9.836.124,69m e e = 821.006,72m; 
8,32 m e azimute plano 55°46’31” até o marco M-617, de coordenada N = 
9.836.129,37m e e = 821.013,60m; 38,36 m e azimute plano 65°01’06” 
até o marco M-618, de coordenada N = 9.836.145,57m e e = 821.048,37m; 
47,07 m e azimute plano 72°08’47” até o marco M-619, de coordenada N 
= 9.836.160,00m e e = 821.093,17m; 59,16 m e azimute plano 74°38’29” 
até o marco M-620, de coordenada N = 9.836.175,67m e e = 821.150,22m; 
0,07 m e azimute plano 74°03’17” até o marco M-621, de coordenada N = 
9.836.175,69m e e = 821.150,29m; 84,86 m e azimute plano 74°13’28” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.836.198,76m e e = 821.231,95m; 
0,09 m e azimute plano 77°28’16” até o marco M-623, de coordenada N = 
9.836.198,78m e e = 821.232,04m; 48,55 m e azimute plano 73°42’28” 
até o marco M-624, de coordenada N = 9.836.212,40m e e = 821.278,64m; 
70,38 m e azimute plano 74°27’54” até o marco M-625, de coordenada N 
= 9.836.231,25m e e = 821.346,45m; 105,58 m e azimute plano 74°27’28” 
até o marco M-626, de coordenada N = 9.836.259,54m e e = 821.448,17m; 
47,22 m e azimute plano 75°25’41” até o marco M-627, de coordenada N 
= 9.836.271,42m e e = 821.493,87m; 15,16 m e azimute plano 75°24’16” 
até o marco M-628, de coordenada N = 9.836.275,24m e e = 821.508,54m; 
0,07 m e azimute plano 74°03’17” até o marco M-629, de coordenada N = 
9.836.275,26m e e = 821.508,61m; 117,47 m e azimute plano 75°00’07” 
até o marco M-630, de coordenada N = 9.836.305,66m e e = 821.622,08m; 
0,15 m e azimute plano 74°03’17” até o marco M-631, de coordenada N = 
9.836.305,70m e e = 821.622,22m; 103,53 m e azimute plano 74°08’50” 
até o marco M-632, de coordenada N = 9.836.333,98m e e = 821.721,81m; 
86,53 m e azimute plano 75°16’41” até o marco M-633, de coordenada N 
= 9.836.355,97m e e = 821.805,50m; 0,18 m e azimute plano 73°36’38” 
até o marco M-634, de coordenada N = 9.836.356,02m e e = 821.805,67m; 
61,69 m e azimute plano 74°13’37” até o marco M-635, de coordenada N 
= 9.836.372,79m e e = 821.865,04m; 54,83 m e azimute plano 74°32’03” 
até o marco M-636, de coordenada N = 9.836.387,41m e e = 821.917,88m; 
57,67 m e azimute plano 76°22’15” até o marco M-637, de coordenada N 
= 9.836.401,00m e e = 821.973,93m; 0,17 m e azimute plano 76°45’34” 
até o marco M-638, de coordenada N = 9.836.401,04m e e = 821.974,10m; 
37,27 m e azimute plano 75°20’41” até o marco M-639, de coordenada N 
= 9.836.410,47m e e = 822.010,16m; 0,16 m e azimute plano 75°04’07” 
até o marco M-640, de coordenada N = 9.836.410,51m e e = 822.010,31m; 
35,22 m e azimute plano 74°27’09” até o marco M-641, de coordenada N 
= 9.836.419,95m e e = 822.044,24m; 0,47 m e azimute plano 72°43’07” 
até o marco M-642, de coordenada N = 9.836.420,09m e e = 822.044,69m; 
26,81 m e azimute plano 71°45’40” até o marco M-643, de coordenada N 
= 9.836.428,48m e e = 822.070,15m; 0,29 m e azimute plano 69°40’37” 
até o marco M-644, de coordenada N = 9.836.428,58m e e = 822.070,42m; 
0,87 m e azimute plano 67°50’01” até o marco M-645, de coordenada N = 
9.836.428,91m e e = 822.071,23m; 0,88 m e azimute plano 62°51’01” até 
o marco M-646, de coordenada N = 9.836.429,31m e e = 822.072,01m; 
0,49 m e azimute plano 58°14’26” até o marco M-647, de coordenada N = 
9.836.429,57m e e = 822.072,43m; 25,24 m e azimute plano 57°12’37” 
até o marco M-648, de coordenada N = 9.836.443,24m e e = 822.093,65m; 
1,25 m e azimute plano 53°46’15” até o marco M-649, de coordenada N = 
9.836.443,98m e e = 822.094,66m; 0,69 m e azimute plano 48°30’13” até 
o marco M-650, de coordenada N = 9.836.444,44m e e = 822.095,18m; 
0,70 m e azimute plano 43°15’51” até o marco M-651, de coordenada N = 
9.836.444,95m e e = 822.095,66m; 5,20 m e azimute plano 42°11’32” até 
o marco M-652, de coordenada N = 9.836.448,80m e e = 822.099,15m; 
21,74 m e azimute plano 42°03’14” até o marco M-653, de coordenada N 
= 9.836.464,94m e e = 822.113,71m; 0,35 m e azimute plano 41°29’47” 
até o marco M-654, de coordenada N = 9.836.465,20m e e = 822.113,94m; 
0,65 m e azimute plano 38°06’27” até o marco M-655, de coordenada N = 
9.836.465,71m e e = 822.114,34m; 0,65 m e azimute plano 34°25’06” até 
o marco M-656, de coordenada N = 9.836.466,25m e e = 822.114,71m; 
37,48 m e azimute plano 32°35’31” até o marco M-657, de coordenada N 
= 9.836.497,83m e e = 822.134,90m; 0,18 m e azimute plano 33°41’24” 
até o marco M-658, de coordenada N = 9.836.497,98m e e = 822.135,00m; 
62,98 m e azimute plano 31°31’37” até o marco M-659, de coordenada N 
= 9.836.551,66m e e = 822.167,93m; 0,26 m e azimute plano 30°34’45” 
até o marco M-660, de coordenada N = 9.836.551,88m e e = 822.168,06m; 
0,27 m e azimute plano 28°26’35” até o marco M-661, de coordenada N = 
9.836.552,12m e e = 822.168,19m; 94,26 m e azimute plano 28°29’44” 
até o marco M-662, de coordenada N = 9.836.634,96m e e = 822.213,16m; 
16,91 m e azimute plano 28°28’31” até o marco M-663, de coordenada N 
= 9.836.649,82m e e = 822.221,22m; 69,81 m e azimute plano 31°03’19” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.836.709,62m e e = 822.257,23m; 
0,13 m e azimute plano 28°36’38” até o marco M-665, de coordenada N = 

9.836.709,73m e e = 822.257,29m; 84,17 m e azimute plano 30°20’00” 
até o marco M-666, de coordenada N = 9.836.782,38m e e = 822.299,80m; 
0,09 m e azimute plano 35°32’16” até o marco M-667, de coordenada N = 
9.836.782,45m e e = 822.299,85m; 214,41 m e azimute plano 29°41’39” 
até o marco M-668, de coordenada N = 9.836.968,70m e e = 822.406,06m; 
12,00 m e azimute plano 30°33’45” até o marco M-669, de coordenada N 
= 9.836.979,03m e e = 822.412,16m; 71,88 m e azimute plano 30°32’48” 
até o marco M-670, de coordenada N = 9.837.040,93m e e = 822.448,69m; 
74,94 m e azimute plano 30°32’53” até o marco M-671, de coordenada N 
= 9.837.105,47m e e = 822.486,78m; 287,00 m e azimute plano 30°28’27” 
até o marco M-672, de coordenada N = 9.837.352,82m e e = 822.632,33m; 
189,44 m e azimute plano 30°37’15” até o marco M-673, de coordenada N 
= 9.837.515,84m e e = 822.728,82m; 8,65 m e azimute plano 30°39’25” 
até o marco M-674, de coordenada N = 9.837.523,28m e e = 822.733,23m; 
61,29 m e azimute plano 31°12’10” até o marco M-675, de coordenada N 
= 9.837.575,70m e e = 822.764,98m; 67,83 m e azimute plano 31°11’39” 
até o marco M-676, de coordenada N = 9.837.633,72m e e = 822.800,11m; 
89,00 m e azimute plano 31°40’13” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.837.709,47m e e = 822.846,84m; 0,29 m e azimute plano 30°57’50” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.837.709,72m e e = 822.846,99m; 
53,27 m e azimute plano 29°49’59” até o marco M-679, de coordenada N 
= 9.837.755,93m e e = 822.873,49m; 34,42 m e azimute plano 31°29’31” 
até o marco M-680, de coordenada N = 9.837.785,28m e e = 822.891,47m; 
0,25 m e azimute plano 31°45’34” até o marco M-681, de coordenada N = 
9.837.785,49m e e = 822.891,60m; 0,31 m e azimute plano 29°03’17” até 
o marco M-682, de coordenada N = 9.837.785,76m e e = 822.891,75m; 
35,87 m e azimute plano 28°18’30” até o marco M-683, de coordenada N 
= 9.837.817,34m e e = 822.908,76m; 0,59 m e azimute plano 26°07’52” 
até o marco M-684, de coordenada N = 9.837.817,87m e e = 822.909,02m; 
42,95 m e azimute plano 24°52’56” até o marco M-685, de coordenada N 
= 9.837.856,83m e e = 822.927,09m; 0,84 m e azimute plano 23°11’55” 
até o marco M-686, de coordenada N = 9.837.857,60m e e = 822.927,42m; 
0,25 m e azimute plano 18°26’06” até o marco M-687, de coordenada N = 
9.837.857,84m e e = 822.927,50m; 40,00 m e azimute plano 18°36’58” 
até o marco M-688, de coordenada N = 9.837.895,75m e e = 822.940,27m; 
0,81 m e azimute plano 16°25’45” até o marco M-689, de coordenada N = 
9.837.896,53m e e = 822.940,50m; 132,39 m e azimute plano 13°58’28” 
até o marco M-690, de coordenada N = 9.838.025,00m e e = 822.972,47m; 
0,55 m e azimute plano 12°31’44” até o marco M-691, de coordenada N = 
9.838.025,54m e e = 822.972,59m; 13,61 m e azimute plano 10°45’24” 
até o marco M-692, de coordenada N = 9.838.038,91m e e = 822.975,13m; 
55,00 m e azimute plano 10°45’45” até o marco M-693, de coordenada N 
= 9.838.092,94m e e = 822.985,40m; 0,12 m e azimute plano 9°27’44” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.838.093,06m e e = 822.985,42m; 
0,34 m e azimute plano 8°21’57” até o marco M-695, de coordenada N = 
9.838.093,40m e e = 822.985,47m; 0,32 m e azimute plano 8°52’50” até 
o marco M-696, de coordenada N = 9.838.093,72m e e = 822.985,52m; 
52,87 m e azimute plano 8°05’25” até o marco M-697, de coordenada N = 
9.838.146,06m e e = 822.992,96m; 0,42 m e azimute plano 6°47’20” até 
o marco M-698, de coordenada N = 9.838.146,48m e e = 822.993,01m; 
43,39 m e azimute plano 5°41’13” até o marco M-699, de coordenada N = 
9.838.189,66m e e = 822.997,31m; 0,98 m e azimute plano 2°55’15” até 
o marco M-700, de coordenada N = 9.838.190,64m e e = 822.997,36m; 
46,35 m e azimute plano 0°04’27” até o marco M-701, de coordenada N = 
9.838.236,99m e e = 822.997,42m; 0,52 m e azimute plano 358°53’54” 
até o marco M-702, de coordenada N = 9.838.237,51m e e = 822.997,41m; 
41,13 m e azimute plano 357°06’55” até o marco M-703, de coordenada N 
= 9.838.278,59m e e = 822.995,34m; 0,80 m e azimute plano 354°59’58” 
até o marco M-704, de coordenada N = 9.838.279,39m e e = 822.995,27m; 
161,51 m e azimute plano 352°31’45” até o marco M-705, de coordenada 
N = 9.838.439,53m e e = 822.974,27m; 0,13 m e azimute plano 
351°15’14” até o marco M-706, de coordenada N = 9.838.439,66m e e = 
822.974,25m; 125,95 m e azimute plano 351°44’49” até o marco M-707, 
de coordenada N = 9.838.564,31m e e = 822.956,17m; 44,35 m e azimu-
te plano 351°44’31” até o marco M-708, de coordenada N = 9.838.608,20m 
e e = 822.949,80m; 5,33 m e azimute plano 351°48’33” até o marco 
M-709, de coordenada N = 9.838.613,48m e e = 822.949,04m; 180,76 m 
e azimute plano 351°59’10” até o marco M-710, de coordenada N = 
9.838.792,47m e e = 822.923,84m; 131,48 m e azimute plano 353°08’00” 
até o marco M-711, de coordenada N = 9.838.923,01m e e = 822.908,12m; 
34,87 m e azimute plano 353°06’56” até o marco M-712, de coordenada N 
= 9.838.957,63m e e = 822.903,94m; 33,78 m e azimute plano 354°51’11” 
até o marco M-713, de coordenada N = 9.838.991,27m e e = 822.900,91m; 
29,59 m e azimute plano 6°00’47” até o marco M-714, de coordenada N = 
9.839.020,70m e e = 822.904,01m; 23,33 m e azimute plano 7°33’38” até 
o marco M-715, de coordenada N = 9.839.043,83m e e = 822.907,08m; 
28,50 m e azimute plano 18°36’01” até o marco M-716, de coordenada N 
= 9.839.070,84m e e = 822.916,17m; 4,13 m e azimute plano 24°45’56” 
até o marco M-717, de coordenada N = 9.839.074,59m e e = 822.917,90m; 
48,66 m e azimute plano 24°45’31” até o marco M-718, de coordenada N 
= 9.839.118,78m e e = 822.938,28m; 0,48 m e azimute plano 23°21’20” 
até o marco M-719, de coordenada N = 9.839.119,22m e e = 822.938,47m; 
35,42 m e azimute plano 22°00’10” até o marco M-720, de coordenada N 
= 9.839.152,06m e e = 822.951,74m; 49,49 m e azimute plano 21°59’57” 
até o marco M-721, de coordenada N = 9.839.197,95m e e = 822.970,28m; 
134,27 m e azimute plano 24°46’02” até o marco M-722, de coordenada N 
= 9.839.319,87m e e = 823.026,53m; 168,97 m e azimute plano 24°32’14” 
até o marco M-723, de coordenada N = 9.839.473,58m e e = 823.096,70m; 
151,79 m e azimute plano 24°40’51” até o marco M-724, de coordenada N 
= 9.839.611,50m e e = 823.160,08m; 54,20 m e azimute plano 24°40’42” 
até o marco M-725, de coordenada N = 9.839.660,75m e e = 823.182,71m; 
6,59 m e azimute plano 27°15’53” até o marco M-726, de coordenada N = 
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9.839.666,61m e e = 823.185,73m; 48,58 m e azimute plano 27°16’19” 
até o marco M-727, de coordenada N = 9.839.709,79m e e = 823.207,99m; 
37,09 m e azimute plano 30°22’51” até o marco M-728, de coordenada N 
= 9.839.741,79m e e = 823.226,75m; 39,63 m e azimute plano 35°36’12” 
até o marco M-729, de coordenada N = 9.839.774,01m e e = 823.249,82m; 
69,81 m e azimute plano 36°05’07” até o marco M-730, de coordenada N 
= 9.839.830,43m e e = 823.290,94m; 111,82 m e azimute plano 41°26’36” 
até o marco M-731, de coordenada N = 9.839.914,25m e e = 823.364,95m; 
0,23 m e azimute plano 39°48’20” até o marco M-732, de coordenada N = 
9.839.914,43m e e = 823.365,10m; 0,30 m e azimute plano 39°33’35” até 
o marco M-733, de coordenada N = 9.839.914,66m e e = 823.365,29m; 
74,87 m e azimute plano 38°24’19” até o marco M-734, de coordenada N 
= 9.839.973,33m e e = 823.411,80m; 124,60 m e azimute plano 42°10’23” 
até o marco M-735, de coordenada N = 9.840.065,67m e e = 823.495,45m; 
0,37 m e azimute plano 40°36’05” até o marco M-736, de coordenada N = 
9.840.065,95m e e = 823.495,69m; 0,56 m e azimute plano 38°30’02” até 
o marco M-737, de coordenada N = 9.840.066,39m e e = 823.496,04m; 
45,83 m e azimute plano 36°51’27” até o marco M-738, de coordenada N 
= 9.840.103,06m e e = 823.523,53m; 35,09 m e azimute plano 39°10’57” 
até o marco M-739, de coordenada N = 9.840.130,26m e e = 823.545,70m; 
0,80 m e azimute plano 36°52’12” até o marco M-740, de coordenada N = 
9.840.130,90m e e = 823.546,18m; 0,79 m e azimute plano 32°04’56” até 
o marco M-741, de coordenada N = 9.840.131,57m e e = 823.546,60m; 
0,11 m e azimute plano 33°41’24” até o marco M-742, de coordenada N = 
9.840.131,66m e e = 823.546,66m; 17,50 m e azimute plano 29°27’53” 
até o marco M-743, de coordenada N = 9.840.146,90m e e = 823.555,27m; 
12,73 m e azimute plano 29°27’56” até o marco M-744, de coordenada N 
= 9.840.157,98m e e = 823.561,53m; 0,78 m e azimute plano 27°33’10” 
até o marco M-745, de coordenada N = 9.840.158,67m e e = 823.561,89m; 
0,78 m e azimute plano 22°37’12” até o marco M-746, de coordenada N = 
9.840.159,39m e e = 823.562,19m; 30,36 m e azimute plano 20°31’07” 
até o marco M-747, de coordenada N = 9.840.187,82m e e = 823.572,83m; 
0,08 m e azimute plano 23°11’55” até o marco M-748, de coordenada N = 
9.840.187,89m e e = 823.572,86m; 0,34 m e azimute plano 16°51’30” até 
o marco M-749, de coordenada N = 9.840.188,22m e e = 823.572,96m; 
0,47 m e azimute plano 17°16’53” até o marco M-750, de coordenada N = 
9.840.188,67m e e = 823.573,10m; 24,03 m e azimute plano 15°25’28” 
até o marco M-751, de coordenada N = 9.840.211,83m e e = 823.579,49m; 
0,93 m e azimute plano 12°59’41” até o marco M-752, de coordenada N = 
9.840.212,74m e e = 823.579,70m; 1,04 m e azimute plano 7°11’36” até 
o marco M-753, de coordenada N = 9.840.213,77m e e = 823.579,83m; 
29,57 m e azimute plano 4°11’21” até o marco M-754, de coordenada N = 
9.840.243,26m e e = 823.581,99m; 0,71 m e azimute plano 1°36’49” até 
o marco M-755, de coordenada N = 9.840.243,97m e e = 823.582,01m; 
0,39 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-756, de coordenada N = 
9.840.244,36m e e = 823.582,01m; 27,41 m e azimute plano 357°50’47” 
até o marco M-757, de coordenada N = 9.840.271,75m e e = 823.580,98m; 
0,68 m e azimute plano 355°47’41” até o marco M-758, de coordenada N 
= 9.840.272,43m e e = 823.580,93m; 0,68 m e azimute plano 352°20’58” 
até o marco M-759, de coordenada N = 9.840.273,10m e e = 823.580,84m; 
0,11 m e azimute plano 349°41’43” até o marco M-760, de coordenada N 
= 9.840.273,21m e e = 823.580,82m; 46,08 m e azimute plano 349°28’14” 
até o marco M-761, de coordenada N = 9.840.318,51m e e = 823.572,40m; 
0,14 m e azimute plano 347°54’19” até o marco M-762, de coordenada N 
= 9.840.318,65m e e = 823.572,37m; 91,18 m e azimute plano 348°41’29” 
até o marco M-763, de coordenada N = 9.840.408,06m e e = 823.554,49m; 
145,17 m e azimute plano 350°24’56” até o marco M-764, de coordenada 
N = 9.840.551,20m e e = 823.530,32m; 0,06 m e azimute plano 
350°32’16” até o marco M-765, de coordenada N = 9.840.551,26m e e = 
823.530,31m; 0,07 m e azimute plano 344°03’17” até o marco M-766, de 
coordenada N = 9.840.551,33m e e = 823.530,29m; 144,43 m e azimute 
plano 349°37’59” até o marco M-767, de coordenada N = 9.840.693,40m 
e e = 823.504,30m; 7,56 m e azimute plano 349°38’27” até o marco 
M-768, de coordenada N = 9.840.700,84m e e = 823.502,94m; 23,65 m 
e azimute plano 350°55’27” até o marco M-769, de coordenada N = 
9.840.724,19m e e = 823.499,21m; 142,69 m e azimute plano 350°54’26” 
até o marco M-770, de coordenada N = 9.840.865,09m e e = 823.476,66m; 
0,11 m e azimute plano 354°48’20” até o marco M-771, de coordenada N 
= 9.840.865,20m e e = 823.476,65m; 118,64 m e azimute plano 
350°17’41” até o marco M-772, de coordenada N = 9.840.982,14m e e = 
823.456,65m; 137,67 m e azimute plano 350°20’12” até o marco M-773, 
de coordenada N = 9.841.117,86m e e = 823.433,54m; 89,06 m e azimu-
te plano 352°33’41” até o marco M-774, de coordenada N = 9.841.206,17m 
e e = 823.422,01m; 0,43 m e azimute plano 352°03’24” até o marco 
M-775, de coordenada N = 9.841.206,60m e e = 823.421,95m; 0,10 m e 
azimute plano 348°41’24” até o marco M-776, de coordenada N = 
9.841.206,70m e e = 823.421,93m; 17,08 m e azimute plano 349°30’22” 
até o marco M-777, de coordenada N = 9.841.223,49m e e = 823.418,82m; 
40,32 m e azimute plano 349°28’54” até o marco M-778, de coordenada N 
= 9.841.263,13m e e = 823.411,46m; 46,49 m e azimute plano 349°30’08” 
até o marco M-779, de coordenada N = 9.841.308,84m e e = 823.402,99m; 
117,46 m e azimute plano 350°12’41” até o marco M-780, de coordenada 
N = 9.841.424,59m e e = 823.383,02m; 47,90 m e azimute plano 
351°10’22” até o marco M-781, de coordenada N = 9.841.471,92m e e = 
823.375,67m; 0,19 m e azimute plano 351°01’39” até o marco M-782, de 
coordenada N = 9.841.472,11m e e = 823.375,64m; 0,25 m e azimute 
plano 348°13’54” até o marco M-783, de coordenada N = 9.841.472,35m 
e e = 823.375,59m; 42,97 m e azimute plano 348°42’02” até o marco 
M-784, de coordenada N = 9.841.514,49m e e = 823.367,17m; 0,25 m e 
azimute plano 345°57’50” até o marco M-785, de coordenada N = 
9.841.514,73m e e = 823.367,11m; 32,74 m e azimute plano 347°16’46” 
até o marco M-786, de coordenada N = 9.841.546,67m e e = 823.359,90m; 

27,27 m e azimute plano 355°48’56” até o marco M-787, de coordenada N 
= 9.841.573,87m e e = 823.357,91m; 40,97 m e azimute plano 1°30’37” 
até o marco M-788, de coordenada N = 9.841.614,83m e e = 823.358,99m; 
31,97 m e azimute plano 9°17’19” até o marco M-789, de coordenada N = 
9.841.646,38m e e = 823.364,15m; 34,14 m e azimute plano 14°11’27” 
até o marco M-790, de coordenada N = 9.841.679,48m e e = 823.372,52m; 
53,14 m e azimute plano 16°21’42” até o marco M-791, de coordenada N 
= 9.841.730,47m e e = 823.387,49m; 14,71 m e azimute plano 16°23’22” 
até o marco M-792, de coordenada N = 9.841.744,58m e e = 823.391,64m; 
0,38 m e azimute plano 15°07’26” até o marco M-793, de coordenada N = 
9.841.744,95m e e = 823.391,74m; 42,87 m e azimute plano 14°11’31” 
até o marco M-794, de coordenada N = 9.841.786,51m e e = 823.402,25m; 
36,49 m e azimute plano 20°45’16” até o marco M-795, de coordenada N 
= 9.841.820,63m e e = 823.415,18m; 7,49 m e azimute plano 20°42’29” 
até o marco M-796, de coordenada N = 9.841.827,64m e e = 823.417,83m; 
49,65 m e azimute plano 26°15’01” até o marco M-797, de coordenada N 
= 9.841.872,17m e e = 823.439,79m; 30,23 m e azimute plano 30°12’46” 
até o marco M-798, de coordenada N = 9.841.898,29m e e = 823.455,00m; 
48,86 m e azimute plano 42°41’39” até o marco M-799, de coordenada N 
= 9.841.934,20m e e = 823.488,13m; 49,91 m e azimute plano 44°23’57” 
até o marco M-800, de coordenada N = 9.841.969,86m e e = 823.523,05m; 
0,73 m e azimute plano 42°13’15” até o marco M-801, de coordenada N = 
9.841.970,40m e e = 823.523,54m; 42,51 m e azimute plano 40°14’19” 
até o marco M-802, de coordenada N = 9.842.002,85m e e = 823.551,00m; 
68,57 m e azimute plano 42°45’58” até o marco M-803, de coordenada N 
= 9.842.053,19m e e = 823.597,56m; 0,30 m e azimute plano 42°16’25” 
até o marco M-804, de coordenada N = 9.842.053,41m e e = 823.597,76m; 
103,34 m e azimute plano 41°06’43” até o marco M-805, de coordenada N 
= 9.842.131,27m e e = 823.665,71m; 0,11 m e azimute plano 37°52’30” 
até o marco M-806, de coordenada N = 9.842.131,36m e e = 823.665,78m; 
62,21 m e azimute plano 40°26’11” até o marco M-807, de coordenada N 
= 9.842.178,71m e e = 823.706,13m; 0,06 m e azimute plano 38°39’35” 
até o marco M-808, de coordenada N = 9.842.178,76m e e = 823.706,17m; 
0,24 m e azimute plano 38°17’25” até o marco M-809, de coordenada N = 
9.842.178,95m e e = 823.706,32m; 39,09 m e azimute plano 38°40’33” 
até o marco M-810, de coordenada N = 9.842.209,47m e e = 823.730,75m; 
0,46 m e azimute plano 37°07’01” até o marco M-811, de coordenada N = 
9.842.209,84m e e = 823.731,03m; 27,82 m e azimute plano 35°59’33” 
até o marco M-812, de coordenada N = 9.842.232,35m e e = 823.747,38m; 
4,70 m e azimute plano 36°05’24” até o marco M-813, de coordenada N = 
9.842.236,15m e e = 823.750,15m; 1,03 m e azimute plano 32°46’07” até 
o marco M-814, de coordenada N = 9.842.237,02m e e = 823.750,71m; 
0,14 m e azimute plano 30°15’23” até o marco M-815, de coordenada N = 
9.842.237,14m e e = 823.750,78m; 32,58 m e azimute plano 29°17’13” 
até o marco M-816, de coordenada N = 9.842.265,56m e e = 823.766,72m; 
1,10 m e azimute plano 25°51’59” até o marco M-817, de coordenada N = 
9.842.266,55m e e = 823.767,20m; 35,45 m e azimute plano 22°57’47” 
até o marco M-818, de coordenada N = 9.842.299,19m e e = 823.781,03m; 
0,50 m e azimute plano 20°57’21” até o marco M-819, de coordenada N = 
9.842.299,66m e e = 823.781,21m; 0,46 m e azimute plano 18°49’29” até 
o marco M-820, de coordenada N = 9.842.300,10m e e = 823.781,36m; 
4,13 m e azimute plano 17°28’12” até o marco M-821, de coordenada N = 
9.842.304,04m e e = 823.782,60m; 27,87 m e azimute plano 17°24’51” 
até o marco M-822, de coordenada N = 9.842.330,63m e e = 823.790,94m; 
0,75 m e azimute plano 15°31’27” até o marco M-823, de coordenada N = 
9.842.331,35m e e = 823.791,14m; 42,17 m e azimute plano 13°08’36” 
até o marco M-824, de coordenada N = 9.842.372,42m e e = 823.800,73m; 
0,46 m e azimute plano 11°18’36” até o marco M-825, de coordenada N = 
9.842.372,87m e e = 823.800,82m; 64,27 m e azimute plano 10°31’30” 
até o marco M-826, de coordenada N = 9.842.436,06m e e = 823.812,56m; 
0,08 m e azimute plano 14°02’10” até o marco M-827, de coordenada N = 
9.842.436,14m e e = 823.812,58m; 234,18 m e azimute plano 9°58’44” 
até o marco M-828, de coordenada N = 9.842.666,78m e e = 823.853,16m; 
95,56 m e azimute plano 10°05’00” até o marco M-829, de coordenada N 
= 9.842.760,86m e e = 823.869,89m; 26,38 m e azimute plano 10°05’14” 
até o marco M-830, de coordenada N = 9.842.786,83m e e = 823.874,51m; 
0,06 m e azimute plano 9°27’44” até o marco M-831, de coordenada N = 
9.842.786,89m e e = 823.874,52m; 36,42 m e azimute plano 9°45’17” até 
o marco M-832, de coordenada N = 9.842.822,78m e e = 823.880,69m; 
26,62 m e azimute plano 9°45’09” até o marco M-833, de coordenada N = 
9.842.849,02m e e = 823.885,20m; 0,41 m e azimute plano 8°19’32” até 
o marco M-834, de coordenada N = 9.842.849,43m e e = 823.885,26m; 
40,92 m e azimute plano 7°25’38” até o marco M-835, de coordenada N = 
9.842.890,01m e e = 823.890,55m; 27,61 m e azimute plano 13°08’44” 
até o marco M-836, de coordenada N = 9.842.916,90m e e = 823.896,83m; 
0,53 m e azimute plano 11°56’39” até o marco M-837, de coordenada N = 
9.842.917,42m e e = 823.896,94m; 0,23 m e azimute plano 9°51’57” até 
o marco M-838, de coordenada N = 9.842.917,65m e e = 823.896,98m; 
35,17 m e azimute plano 8°44’02” até o marco M-839, de coordenada N = 
9.842.952,41m e e = 823.902,32m; 0,76 m e azimute plano 6°50’34” até 
o marco M-840, de coordenada N = 9.842.953,16m e e = 823.902,41m; 
0,76 m e azimute plano 2°15’38” até o marco M-841, de coordenada N = 
9.842.953,92m e e = 823.902,44m; 28,44 m e azimute plano 0°03’38” até 
o marco M-842, de coordenada N = 9.842.982,36m e e = 823.902,47m; 
40,03 m e azimute plano 0°04’18” até o marco M-843, de coordenada N = 
9.843.022,39m e e = 823.902,52m; 0,75 m e azimute plano 357°42’34” 
até o marco M-844, de coordenada N = 9.843.023,14m e e = 823.902,49m; 
0,74 m e azimute plano 353°49’47” até o marco M-845, de coordenada N 
= 9.843.023,88m e e = 823.902,41m; 42,61 m e azimute plano 351°29’02” 
até o marco M-846, de coordenada N = 9.843.066,02m e e = 823.896,10m; 
0,25 m e azimute plano 350°54’35” até o marco M-847, de coordenada N 
= 9.843.066,27m e e = 823.896,06m; 0,17 m e azimute plano 349°59’31” 
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até o marco M-848, de coordenada N = 9.843.066,44m e e = 823.896,03m; 
61,18 m e azimute plano 349°04’46” até o marco M-849, de coordenada N 
= 9.843.126,51m e e = 823.884,44m; 44,02 m e azimute plano 348°58’24” 
até o marco M-850, de coordenada N = 9.843.169,72m e e = 823.876,02m; 
0,46 m e azimute plano 347°28’16” até o marco M-851, de coordenada N 
= 9.843.170,17m e e = 823.875,92m; 39,94 m e azimute plano 346°18’54” 
até o marco M-852, de coordenada N = 9.843.208,98m e e = 823.866,47m; 
41,56 m e azimute plano 348°24’32” até o marco M-853, de coordenada N 
= 9.843.249,69m e e = 823.858,12m; 7,69 m e azimute plano 350°47’42” 
até o marco M-854, de coordenada N = 9.843.257,28m e e = 823.856,89m; 
31,14 m e azimute plano 350°47’52” até o marco M-855, de coordenada N 
= 9.843.288,02m e e = 823.851,91m; 45,53 m e azimute plano 355°57’27” 
até o marco M-856, de coordenada N = 9.843.333,44m e e = 823.848,70m; 
12,92 m e azimute plano 355°57’42” até o marco M-857, de coordenada N 
= 9.843.346,33m e e = 823.847,79m; 40,18 m e azimute plano 358°36’09” 
até o marco M-858, de coordenada N = 9.843.386,50m e e = 823.846,81m; 
56,34 m e azimute plano 6°27’05” até o marco M-859, de coordenada N = 
9.843.442,48m e e = 823.853,14m; 115,89 m e azimute plano 8°51’36” 
até o marco M-860, de coordenada N = 9.843.556,99m e e = 823.870,99m; 
93,93 m e azimute plano 9°48’26” até o marco M-861, de coordenada N = 
9.843.649,55m e e = 823.886,99m; 107,92 m e azimute plano 10°14’34” 
até o marco M-862, de coordenada N = 9.843.755,75m e e = 823.906,18m; 
7,24 m e azimute plano 11°42’48” até o marco M-863, de coordenada N = 
9.843.762,84m e e = 823.907,65m; 71,14 m e azimute plano 11°45’36” 
até o marco M-864, de coordenada N = 9.843.832,49m e e = 823.922,15m; 
0,10 m e azimute plano 11°18’36” até o marco M-865, de coordenada N = 
9.843.832,59m e e = 823.922,17m; 14,07 m e azimute plano 11°11’24” 
até o marco M-866, de coordenada N = 9.843.846,39m e e = 823.924,90m; 
35,31 m e azimute plano 11°13’04” até o marco M-867, de coordenada N 
= 9.843.881,03m e e = 823.931,77m; 0,20 m e azimute plano 11°18’36” 
até o marco M-868, de coordenada N = 9.843.881,23m e e = 823.931,81m; 
0,74 m e azimute plano 7°48’01” até o marco M-869, de coordenada N = 
9.843.881,96m e e = 823.931,91m; 31,76 m e azimute plano 5°49’06” até 
o marco M-870, de coordenada N = 9.843.913,56m e e = 823.935,13m; 
1,00 m e azimute plano 2°51’45” até o marco M-871, de coordenada N = 
9.843.914,56m e e = 823.935,18m; 0,30 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-872, de coordenada N = 9.843.914,86m e e = 823.935,18m; 
35,82 m e azimute plano 358°22’06” até o marco M-873, de coordenada N 
= 9.843.950,67m e e = 823.934,16m; 1,01 m e azimute plano 355°28’16” 
até o marco M-874, de coordenada N = 9.843.951,68m e e = 823.934,08m; 
48,87 m e azimute plano 352°35’34” até o marco M-875, de coordenada N 
= 9.844.000,14m e e = 823.927,78m; 0,10 m e azimute plano 354°17’22” 
até o marco M-876, de coordenada N = 9.844.000,24m e e = 823.927,77m; 
53,19 m e azimute plano 352°02’48” até o marco M-877, de coordenada N 
= 9.844.052,92m e e = 823.920,41m; 0,25 m e azimute plano 350°54’35” 
até o marco M-878, de coordenada N = 9.844.053,17m e e = 823.920,37m; 
32,04 m e azimute plano 350°33’09” até o marco M-879, de coordenada N 
= 9.844.084,78m e e = 823.915,11m; 0,08 m e azimute plano 352°52’30” 
até o marco M-880, de coordenada N = 9.844.084,86m e e = 823.915,10m; 
0,26 m e azimute plano 349°06’52” até o marco M-881, de coordenada N 
= 9.844.085,12m e e = 823.915,05m; 95,30 m e azimute plano 348°34’03” 
até o marco M-882, de coordenada N = 9.844.178,53m e e = 823.896,16m; 
84,55 m e azimute plano 352°54’01” até o marco M-883, de coordenada N 
= 9.844.262,43m e e = 823.885,71m; 0,49 m e azimute plano 351°52’12” 
até o marco M-884, de coordenada N = 9.844.262,92m e e = 823.885,64m; 
0,20 m e azimute plano 348°41’24” até o marco M-885, de coordenada N 
= 9.844.263,12m e e = 823.885,60m; 24,94 m e azimute plano 348°54’07” 
até o marco M-886, de coordenada N = 9.844.287,59m e e = 823.880,80m; 
37,51 m e azimute plano 348°54’10” até o marco M-887, de coordenada N 
= 9.844.324,40m e e = 823.873,58m; 52,33 m e azimute plano 348°53’39” 
até o marco M-888, de coordenada N = 9.844.375,75m e e = 823.863,50m; 
105,05 m e azimute plano 350°16’01” até o marco M-889, de coordenada 
N = 9.844.479,29m e e = 823.845,74m; 52,06 m e azimute plano 
357°45’55” até o marco M-890, de coordenada N = 9.844.531,31m e e = 
823.843,71m; 0,23 m e azimute plano 357°30’38” até o marco M-891, de 
coordenada N = 9.844.531,54m e e = 823.843,70m; 100,27 m e azimute 
plano 356°25’56” até o marco M-892, de coordenada N = 9.844.631,62m 
e e = 823.837,46m; 0,06 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-893, 
de coordenada N = 9.844.631,68m e e = 823.837,46m; 75,92 m e azimu-
te plano 356°04’21” até o marco M-894, de coordenada N = 9.844.707,42m 
e e = 823.832,26m; 66,96 m e azimute plano 357°22’20” até o marco 
M-895, de coordenada N = 9.844.774,31m e e = 823.829,19m; 20,95 m 
e azimute plano 2°04’43” até o marco M-896, de coordenada N = 
9.844.795,25m e e = 823.829,95m; 38,72 m e azimute plano 2°06’07” até 
o marco M-897, de coordenada N = 9.844.833,94m e e = 823.831,37m; 
0,35 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-898, de coordenada N = 
9.844.834,29m e e = 823.831,37m; 0,68 m e azimute plano 358°18’55” 
até o marco M-899, de coordenada N = 9.844.834,97m e e = 823.831,35m; 
16,19 m e azimute plano 356°10’27” até o marco M-900, de coordenada N 
= 9.844.851,12m e e = 823.830,27m; 46,11 m e azimute plano 356°10’13” 
até o marco M-901, de coordenada N = 9.844.897,13m e e = 823.827,19m; 
0,39 m e azimute plano 354°08’38” até o marco M-902, de coordenada N 
= 9.844.897,52m e e = 823.827,15m; 59,18 m e azimute plano 353°55’07” 
até o marco M-903, de coordenada N = 9.844.956,37m e e = 823.820,88m; 
40,99 m e azimute plano 355°38’54” até o marco M-904, de coordenada N 
= 9.844.997,24m e e = 823.817,77m; 32,67 m e azimute plano 356°20’57” 
até o marco M-905, de coordenada N = 9.845.029,84m e e = 823.815,69m; 
0,23 m e azimute plano 355°01’49” até o marco M-906, de coordenada N 
= 9.845.030,07m e e = 823.815,67m; 35,96 m e azimute plano 355°00’22” 
até o marco M-907, de coordenada N = 9.845.065,89m e e = 823.812,54m; 
0,86 m e azimute plano 352°37’34” até o marco M-908, de coordenada N 
= 9.845.066,74m e e = 823.812,43m; 0,17 m e azimute plano 349°59’31” 

até o marco M-909, de coordenada N = 9.845.066,91m e e = 823.812,40m; 
27,89 m e azimute plano 349°06’33” até o marco M-910, de coordenada N 
= 9.845.094,30m e e = 823.807,13m; 0,79 m e azimute plano 346°50’33” 
até o marco M-911, de coordenada N = 9.845.095,07m e e = 823.806,95m; 
0,79 m e azimute plano 342°15’19” até o marco M-912, de coordenada N 
= 9.845.095,82m e e = 823.806,71m; 0,34 m e azimute plano 339°26’38” 
até o marco M-913, de coordenada N = 9.845.096,14m e e = 823.806,59m; 
34,07 m e azimute plano 338°08’55” até o marco M-914, de coordenada N 
= 9.845.127,76m e e = 823.793,91m; 0,38 m e azimute plano 336°48’05” 
até o marco M-915, de coordenada N = 9.845.128,11m e e = 823.793,76m; 
41,54 m e azimute plano 335°57’53” até o marco M-916, de coordenada N 
= 9.845.166,05m e e = 823.776,84m; 0,45 m e azimute plano 335°08’11” 
até o marco M-917, de coordenada N = 9.845.166,46m e e = 823.776,65m; 
40,10 m e azimute plano 333°21’30” até o marco M-918, de coordenada N 
= 9.845.202,30m e e = 823.758,67m; 0,37 m e azimute plano 332°44’41” 
até o marco M-919, de coordenada N = 9.845.202,63m e e = 823.758,50m; 
50,29 m e azimute plano 331°12’28” até o marco M-920, de coordenada N 
= 9.845.246,70m e e = 823.734,28m; 50,23 m e azimute plano 333°53’57” 
até o marco M-921, de coordenada N = 9.845.291,81m e e = 823.712,18m; 
0,17 m e azimute plano 331°55’39” até o marco M-922, de coordenada N 
= 9.845.291,96m e e = 823.712,10m; 30,90 m e azimute plano 332°54’45” 
até o marco M-923, de coordenada N = 9.845.319,47m e e = 823.698,03m; 
13,30 m e azimute plano 332°53’44” até o marco M-924, de coordenada N 
= 9.845.331,31m e e = 823.691,97m; 16,02 m e azimute plano 332°55’23” 
até o marco M-925, de coordenada N = 9.845.345,57m e e = 823.684,68m; 
54,49 m e azimute plano 334°50’45” até o marco M-926, de coordenada N 
= 9.845.394,89m e e = 823.661,52m; 48,55 m e azimute plano 335°35’39” 
até o marco M-927, de coordenada N = 9.845.439,10m e e = 823.641,46m; 
0,55 m e azimute plano 333°54’16” até o marco M-928, de coordenada N 
= 9.845.439,59m e e = 823.641,22m; 31,44 m e azimute plano 332°30’50” 
até o marco M-929, de coordenada N = 9.845.467,48m e e = 823.626,71m; 
32,74 m e azimute plano 339°48’38” até o marco M-930, de coordenada N 
= 9.845.498,21m e e = 823.615,41m; 43,71 m e azimute plano 343°16’23” 
até o marco M-931, de coordenada N = 9.845.540,07m e e = 823.602,83m; 
0,14 m e azimute plano 342°53’50” até o marco M-932, de coordenada N 
= 9.845.540,20m e e = 823.602,79m; 98,08 m e azimute plano 342°30’06” 
até o marco M-933, de coordenada N = 9.845.633,74m e e = 823.573,30m; 
67,21 m e azimute plano 345°30’25” até o marco M-934, de coordenada N 
= 9.845.698,81m e e = 823.556,48m; 0,56 m e azimute plano 344°28’33” 
até o marco M-935, de coordenada N = 9.845.699,35m e e = 823.556,33m; 
9,86 m e azimute plano 342°16’55” até o marco M-936, de coordenada N 
= 9.845.708,74m e e = 823.553,33m; 38,61 m e azimute plano 342°18’57” 
até o marco M-937, de coordenada N = 9.845.745,53m e e = 823.541,60m; 
31,51 m e azimute plano 344°33’24” até o marco M-938, de coordenada N 
= 9.845.775,90m e e = 823.533,21m; 0,09 m e azimute plano 347°28’16” 
até o marco M-939, de coordenada N = 9.845.775,99m e e = 823.533,19m; 
22,35 m e azimute plano 344°01’48” até o marco M-940, de coordenada N 
= 9.845.797,48m e e = 823.527,04m; 35,40 m e azimute plano 351°39’00” 
até o marco M-941, de coordenada N = 9.845.832,50m e e = 823.521,90m; 
44,33 m e azimute plano 353°14’14” até o marco M-942, de coordenada N 
= 9.845.876,52m e e = 823.516,68m; 18,39 m e azimute plano 354°19’13” 
até o marco M-943, de coordenada N = 9.845.894,82m e e = 823.514,86m; 
76,80 m e azimute plano 354°19’14” até o marco M-944, de coordenada N 
= 9.845.971,24m e e = 823.507,26m; 0,11 m e azimute plano 354°48’20” 
até o marco M-945, de coordenada N = 9.845.971,35m e e = 823.507,25m; 
104,91 m e azimute plano 353°41’24” até o marco M-946, de coordenada 
N = 9.846.075,62m e e = 823.495,72m; 1,14 m e azimute plano 
353°56’18” até o marco M-947, de coordenada N = 9.846.076,75m e e = 
823.495,60m; 20,57 m e azimute plano 353°58’25” até o marco M-948, de 
coordenada N = 9.846.097,21m e e = 823.493,44m; deste, segue con-
frontando com limite do sítio alvorada de propriedade de aécio lucio sou-
sa santos, Matriculado sob o nº 5.886, livro nº 2-ae, folhas: 20, com a 
seguinte distância 18,41 m e azimute plano 85°27’03” até o marco M-949, 
de coordenada N = 9.846.098,67m e e = 823.511,79m; 8,67 m e azimute 
plano 139°46’17” até o marco M-950, de coordenada N = 9.846.092,05m 
e e = 823.517,39m; 10,89 m e azimute plano 139°48’14” até o marco 
M-951, de coordenada N = 9.846.083,73m e e = 823.524,42m; 226,72 m 
e azimute plano 139°47’54” até o marco M-952, de coordenada N = 
9.845.910,57m e e = 823.670,76m; 82,54 m e azimute plano 139°47’47” 
até o marco M-953, de coordenada N = 9.845.847,53m e e = 823.724,04m; 
208,08 m e azimute plano 139°48’05” até o marco M-954, de coordenada 
N = 9.845.688,60m e e = 823.858,34m; 101,18 m e azimute plano 
139°47’55” até o marco M-955, de coordenada N = 9.845.611,32m e e = 
823.923,65m; 169,12 m e azimute plano 139°47’48” até o marco M-956, 
de coordenada N = 9.845.482,15m e e = 824.032,82m; 95,06 m e azimu-
te plano 139°48’17” até o marco M-957, de coordenada N = 9.845.409,54m 
e e = 824.094,17m; 16,08 m e azimute plano 139°47’35” até o marco 
M-958, de coordenada N = 9.845.397,26m e e = 824.104,55m; 56,60 m 
e azimute plano 139°47’38” até o marco M-959, de coordenada N = 
9.845.354,03m e e = 824.141,09m; 94,58 m e azimute plano 139°48’13” 
até o marco M-960, de coordenada N = 9.845.281,79m e e = 824.202,13m; 
46,18 m e azimute plano 139°47’45” até o marco M-961, de coordenada N 
= 9.845.246,52m e e = 824.231,94m; 263,07 m e azimute plano 
139°47’59” até o marco M-962, de coordenada N = 9.845.045,59m e e = 
824.401,74m; 58,07 m e azimute plano 139°47’56” até o marco M-963, de 
coordenada N = 9.845.001,24m e e = 824.439,22m; 9,62 m e azimute 
plano 139°48’20” até o marco M-964, de coordenada N = 9.844.993,89m 
e e = 824.445,43m; 59,49 m e azimute plano 139°47’59” até o marco 
M-965, de coordenada N = 9.844.948,45m e e = 824.483,83m; 33,84 m 
e azimute plano 143°09’26” até o marco M-966, de coordenada N = 
9.844.921,37m e e = 824.504,12m; 134,76 m e azimute plano 18°56’06” 
até o marco M-967, de coordenada N = 9.845.048,84m e e = 824.547,85m; 
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250,29 m e azimute plano 39°44’53” até o marco M-968, de coordenada N 
= 9.845.241,28m e e = 824.707,89m; 6,92 m e azimute plano 27°16’07” 
até o marco M-969, de coordenada N = 9.845.247,43m e e = 824.711,06m; 
69,14 m e azimute plano 27°14’36” até o marco M-970, de coordenada N 
= 9.845.308,90m e e = 824.742,71m; 28,57 m e azimute plano 27°14’48” 
até o marco M-971, de coordenada N = 9.845.334,30m e e = 824.755,79m; 
16,32 m e azimute plano 27°14’25” até o marco M-972, de coordenada N 
= 9.845.348,81m e e = 824.763,26m; 124,84 m e azimute plano 
304°53’49” até o marco M-973, de coordenada N = 9.845.420,23m e e = 
824.660,87m; 130,50 m e azimute plano 305°19’37” até o marco M-974, 
de coordenada N = 9.845.495,69m e e = 824.554,40m; 281,09 m e 
azimute plano 305°19’39” até o marco M-975, de coordenada N = 
9.845.658,23m e e = 824.325,07m; 169,85 m e azimute plano 305°19’29” 
até o marco M-976, de coordenada N = 9.845.756,44m e e = 824.186,49m; 
386,75 m e azimute plano 305°19’34” até o marco M-977, de coordenada 
N = 9.845.980,07m e e = 823.870,95m; 170,04 m e azimute plano 
305°19’33” até o marco M-978, de coordenada N = 9.846.078,39m e e = 
823.732,22m; 286,75 m e azimute plano 305°19’36” até o marco M-979, 
de coordenada N = 9.846.244,20m e e = 823.498,27m; 21,29 m e azimu-
te plano 268°45’44” até o marco M-980, de coordenada N = 9.846.243,74m 
e e = 823.476,98m; deste, segue pela faixa de dominínio pela Margem 
direita da rodovia Pa-140, com a seguinte distância 4,06 m e azimute 
plano 352°20’58” até o marco M-981, de coordenada N = 9.846.247,76m 
e e = 823.476,44m; 5,14 m e azimute plano 352°30’57” até o marco 
M-982, de coordenada N = 9.846.252,86m e e = 823.475,77m; 0,42 m e 
azimute plano 350°18’40” até o marco M-983, de coordenada N = 
9.846.253,27m e e = 823.475,70m; 0,45 m e azimute plano 348°26’24” 
até o marco M-984, de coordenada N = 9.846.253,71m e e = 823.475,61m; 
34,86 m e azimute plano 347°28’29” até o marco M-985, de coordenada N 
= 9.846.287,74m e e = 823.468,05m; 13,64 m e azimute plano 347°28’16” 
até o marco M-986, de coordenada N = 9.846.301,06m e e = 823.465,09m; 
2,53 m e azimute plano 348°09’29” até o marco M-987, de coordenada N 
= 9.846.303,54m e e = 823.464,57m; 11,05 m e azimute plano 348°18’13” 
até o marco M-988, de coordenada N = 9.846.314,36m e e = 823.462,33m; 
105,78 m e azimute plano 348°17’23” até o marco M-989, de coordenada 
N = 9.846.417,94m e e = 823.440,86m; 0,18 m e azimute plano 
347°28’16” até o marco M-990, de coordenada N = 9.846.418,12m e e = 
823.440,82m; 14,02 m e azimute plano 347°16’18” até o marco M-991, de 
coordenada N = 9.846.431,80m e e = 823.437,73m; 52,94 m e azimute 
plano 347°15’57” até o marco M-992, de coordenada N = 9.846.483,44m 
e e = 823.426,06m; 39,99 m e azimute plano 347°21’39” até o marco 
M-993, de coordenada N = 9.846.522,46m e e = 823.417,31m; 22,63 m 
e azimute plano 347°21’51” até o marco M-994, de coordenada N = 
9.846.544,54m e e = 823.412,36m; 0,15 m e azimute plano 344°03’17” 
até o marco M-995, de coordenada N = 9.846.544,68m e e = 823.412,32m; 
76,72 m e azimute plano 346°31’24” até o marco M-996, de coordenada N 
= 9.846.619,29m e e = 823.394,44m; 49,17 m e azimute plano 348°55’56” 
até o marco M-997, de coordenada N = 9.846.667,55m e e = 823.385,00m; 
0,71 m e azimute plano 346°56’41” até o marco M-998, de coordenada N 
= 9.846.668,24m e e = 823.384,84m; 28,37 m e azimute plano 344°54’03” 
até o marco M-999, de coordenada N = 9.846.695,63m e e = 823.377,45m; 
0,85 m e azimute plano 342°50’51” até o marco M-1000, de coordenada N 
= 9.846.696,44m e e = 823.377,20m; 0,86 m e azimute plano 337°19’43” 
até o marco M-1001, de coordenada N = 9.846.697,23m e e = 
823.376,87m; 30,19 m e azimute plano 335°10’00” até o marco M-1002, 
de coordenada N = 9.846.724,63m e e = 823.364,19m; 0,83 m e azimute 
plano 332°49’08” até o marco M-1003, de coordenada N = 9.846.725,37m 
e e = 823.363,81m; 27,87 m e azimute plano 330°26’10” até o marco 
M-1004, de coordenada N = 9.846.749,61m e e = 823.350,06m; 0,07 m 
e azimute plano 326°18’36” até o marco M-1005, de coordenada N = 
9.846.749,67m e e = 823.350,02m; 0,74 m e azimute plano 328°14’26” 
até o marco M-1006, de coordenada N = 9.846.750,30m e e = 
823.349,63m; 0,74 m e azimute plano 323°44’46” até o marco M-1007, de 
coordenada N = 9.846.750,90m e e = 823.349,19m; 6,33 m e azimute 
plano 321°32’17” até o marco M-1008, de coordenada N = 9.846.755,86m 
e e = 823.345,25m; 26,00 m e azimute plano 321°30’44” até o marco 
M-1009, de coordenada N = 9.846.776,21m e e = 823.329,07m; 0,25 m 
e azimute plano 319°53’57” até o marco M-1010, de coordenada N = 
9.846.776,40m e e = 823.328,91m; 1,09 m e azimute plano 317°13’52” 
até o marco M-1011, de coordenada N = 9.846.777,20m e e = 
823.328,17m; 39,62 m e azimute plano 313°48’50” até o marco M-1012, 
de coordenada N = 9.846.804,63m e e = 823.299,58m; 0,65 m e azimute 
plano 311°16’07” até o marco M-1013, de coordenada N = 9.846.805,06m 
e e = 823.299,09m; 0,26 m e azimute plano 310°21’52” até o marco 
M-1014, de coordenada N = 9.846.805,23m e e = 823.298,89m; 27,09 m 
e azimute plano 308°32’27” até o marco M-1015, de coordenada N = 
9.846.822,11m e e = 823.277,70m; 0,74 m e azimute plano 306°42’51” 
até o marco M-1016, de coordenada N = 9.846.822,55m e e = 
823.277,11m; 0,74 m e azimute plano 301°45’34” até o marco M-1017, de 
coordenada N = 9.846.822,94m e e = 823.276,48m; 0,38 m e azimute 
plano 299°55’53” até o marco M-1018, de coordenada N = 9.846.823,13m 
e e = 823.276,15m; 38,37 m e azimute plano 297°53’39” até o marco 
M-1019, de coordenada N = 9.846.841,08m e e = 823.242,24m; 0,66 m 
e azimute plano 296°10’31” até o marco M-1020, de coordenada N = 
9.846.841,37m e e = 823.241,65m; 0,66 m e azimute plano 292°17’08” 
até o marco M-1021, de coordenada N = 9.846.841,62m e e = 
823.241,04m; 39,57 m e azimute plano 290°19’02” até o marco M-1022, 
de coordenada N = 9.846.855,36m e e = 823.203,93m; 0,46 m e azimute 
plano 289°13’50” até o marco M-1023, de coordenada N = 9.846.855,51m 
e e = 823.203,50m; 73,38 m e azimute plano 287°37’04” até o marco 
M-1024, de coordenada N = 9.846.877,72m e e = 823.133,56m; 0,41 m 
e azimute plano 285°22’35” até o marco M-1025, de coordenada N = 

9.846.877,83m e e = 823.133,16m; 72,11 m e azimute plano 285°14’06” 
até o marco M-1026, de coordenada N = 9.846.896,78m e e = 
823.063,58m; 65,74 m e azimute plano 289°32’35” até o marco M-1027, 
de coordenada N = 9.846.918,77m e e = 823.001,63m; 24,07 m e azimu-
te plano 292°15’40” até o marco M-1028, de coordenada N = 9.846.927,89m 
e e = 822.979,35m; 19,04 m e azimute plano 292°15’15” até o marco 
M-1029, de coordenada N = 9.846.935,10m e e = 822.961,73m; 42,28 m 
e azimute plano 307°01’47” até o marco M-1030, de coordenada N = 
9.846.960,56m e e = 822.927,98m; 72,93 m e azimute plano 309°29’30” 
até o marco M-1031, de coordenada N = 9.847.006,94m e e = 
822.871,70m; 37,96 m e azimute plano 309°29’05” até o marco M-1032, 
de coordenada N = 9.847.031,08m e e = 822.842,40m; 140,90 m e 
azimute plano 310°01’20” até o marco M-1033, de coordenada N = 
9.847.121,69m e e = 822.734,50m; 148,17 m e azimute plano 311°25’06” 
até o marco M-1034, de coordenada N = 9.847.219,71m e e = 
822.623,39m; 0,21 m e azimute plano 311°11’09” até o marco M-1035, de 
coordenada N = 9.847.219,85m e e = 822.623,23m; 109,55 m e azimute 
plano 310°10’19” até o marco M-1036, de coordenada N = 9.847.290,52m 
e e = 822.539,52m; 35,86 m e azimute plano 310°10’55” até o marco 
M-1037, de coordenada N = 9.847.313,66m e e = 822.512,12m; 65,94 m 
e azimute plano 311°31’13” até o marco M-1038, de coordenada N = 
9.847.357,37m e e = 822.462,75m; 15,57 m e azimute plano 311°30’41” 
até o marco M-1039, de coordenada N = 9.847.367,69m e e = 
822.451,09m; 20,21 m e azimute plano 311°31’48” até o marco M-1040, 
de coordenada N = 9.847.381,09m e e = 822.435,96m; 0,13 m e azimute 
plano 308°39’35” até o marco M-1041, de coordenada N = 9.847.381,17m 
e e = 822.435,86m; 97,51 m e azimute plano 310°49’44” até o marco 
M-1042, de coordenada N = 9.847.444,92m e e = 822.362,08m; 88,49 m 
e azimute plano 316°04’17” até o marco M-1043, de coordenada N = 
9.847.508,65m e e = 822.300,69m; deste, segue confrontando com o  
limite da associação comunitária de remanescente de Quilombos de Ma-
capazinho, Matriculada sob o nº 7.670, livro nº 2-al, folhas: 237, com a 
seguinte distância 57,98 m e azimute plano 0°08’54” até o marco M-1044, 
de coordenada N = 9.847.566,63m e e = 822.300,84m; 192,40 m e 
azimute plano 331°20’08” até o marco M-1045, de coordenada N = 
9.847.735,45m e e = 822.208,55m; 957,90 m e azimute plano 354°28’06” 
até o marco M-1046, de coordenada N = 9.848.688,89m e e = 
822.116,21m; 802,31 m e azimute plano 235°00’24” até o marco M-1047, 
de coordenada N = 9.848.228,78m e e = 821.458,94m; deste, segue pela 
faixa de dominínio pela Margem direita da rodovia Pa-140, com a seguin-
te distância 165,04 m e azimute plano 307°17’09” até o marco M-1048, de 
coordenada N = 9.848.328,76m e e = 821.327,63m; 1,80 m e azimute 
plano 310°02’59” até o marco M-1049, de coordenada N = 9.848.329,92m 
e e = 821.326,25m; 6,01 m e azimute plano 310°04’27” até o marco 
M-1050, de coordenada N = 9.848.333,79m e e = 821.321,65m; 61,35 m 
e azimute plano 310°15’10” até o marco M-1051, de coordenada N = 
9.848.373,43m e e = 821.274,83m; 21,68 m e azimute plano 310°14’56” 
até o marco M-1052, de coordenada N = 9.848.387,44m e e = 
821.258,28m; 45,44 m e azimute plano 312°38’12” até o marco M-1053, 
de coordenada N = 9.848.418,22m e e = 821.224,85m; 0,71 m e azimute 
plano 312°42’34” até o marco M-1054, de coordenada N = 9.848.418,70m 
e e = 821.224,33m; 29,94 m e azimute plano 312°37’53” até o marco 
M-1055, de coordenada N = 9.848.438,98m e e = 821.202,30m; 0,42 m 
e azimute plano 312°05’21” até o marco M-1056, de coordenada N = 
9.848.439,26m e e = 821.201,99m; 83,27 m e azimute plano 310°14’46” 
até o marco M-1057, de coordenada N = 9.848.493,06m e e = 
821.138,43m; 0,11 m e azimute plano 311°11’09” até o marco M-1058, de 
coordenada N = 9.848.493,13m e e = 821.138,35m; 104,38 m e azimute 
plano 309°32’46” até o marco M-1059, de coordenada N = 9.848.559,59m 
e e = 821.057,86m; 0,16 m e azimute plano 309°48’20” até o marco 
M-1060, de coordenada N = 9.848.559,69m e e = 821.057,74m; 34,76 m 
e azimute plano 308°40’12” até o marco M-1061, de coordenada N = 
9.848.581,41m e e = 821.030,60m; 47,72 m e azimute plano 308°39’42” 
até o marco M-1062, de coordenada N = 9.848.611,22m e e = 
820.993,34m; 66,37 m e azimute plano 311°39’54” até o marco M-1063, 
de coordenada N = 9.848.655,34m e e = 820.943,76m; 0,23 m e azimute 
plano 311°25’25” até o marco M-1064, de coordenada N = 9.848.655,49m 
e e = 820.943,59m; 57,02 m e azimute plano 310°22’36” até o marco 
M-1065, de coordenada N = 9.848.692,43m e e = 820.900,15m; 0,29 m 
e azimute plano 308°02’49” até o marco M-1066, de coordenada N = 
9.848.692,61m e e = 820.899,92m; 39,97 m e azimute plano 308°33’00” 
até o marco M-1067, de coordenada N = 9.848.717,52m e e = 
820.868,66m; 35,96 m e azimute plano 316°04’13” até o marco M-1068, 
de coordenada N = 9.848.743,42m e e = 820.843,71m; 0,21 m e azimute 
plano 313°01’30” até o marco M-1069, de coordenada N = 9.848.743,56m 
e e = 820.843,56m; 32,87 m e azimute plano 314°53’21” até o marco 
M-1070, de coordenada N = 9.848.766,76m e e = 820.820,27m; 23,69 m 
e azimute plano 314°53’51” até o marco M-1071, de coordenada N = 
9.848.783,48m e e = 820.803,49m; 32,54 m e azimute plano 317°28’43” 
até o marco M-1072, de coordenada N = 9.848.807,46m e e = 
820.781,50m; 22,08 m e azimute plano 319°04’40” até o marco M-1073, 
de coordenada N = 9.848.824,14m e e = 820.767,04m; 19,72 m e azimu-
te plano 319°04’16” até o marco M-1074, de coordenada N = 9.848.839,04m 
e e = 820.754,12m; 19,37 m e azimute plano 319°03’42” até o marco 
M-1075, de coordenada N = 9.848.853,67m e e = 820.741,43m; 86,16 m 
e azimute plano 320°21’16” até o marco M-1076, de coordenada N = 
9.848.920,01m e e = 820.686,46m; 0,07 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-1077, de coordenada N = 9.848.920,06m e e = 
820.686,41m; 121,43 m e azimute plano 319°49’49” até o marco M-1078, 
de coordenada N = 9.849.012,85m e e = 820.608,08m; 88,93 m e azimu-
te plano 320°10’08” até o marco M-1079, de coordenada N = 9.849.081,14m 
e e = 820.551,12m; 44,28 m e azimute plano 323°29’42” até o marco 
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M-1080, de coordenada N = 9.849.116,73m e e = 820.524,78m; 5,09 m 
e azimute plano 323°37’31” até o marco M-1081, de coordenada N = 
9.849.120,83m e e = 820.521,76m; 44,39 m e azimute plano 325°27’15” 
até o marco M-1082, de coordenada N = 9.849.157,39m e e = 
820.496,59m; 57,94 m e azimute plano 328°13’38” até o marco M-1083, 
de coordenada N = 9.849.206,65m e e = 820.466,08m; 29,19 m e azimu-
te plano 329°15’42” até o marco M-1084, de coordenada N = 9.849.231,74m 
e e = 820.451,16m; 36,84 m e azimute plano 329°14’39” até o marco 
M-1085, de coordenada N = 9.849.263,40m e e = 820.432,32m; 66,50 m 
e azimute plano 330°30’19” até o marco M-1086, de coordenada N = 
9.849.321,28m e e = 820.399,58m; 0,07 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-1087, de coordenada N = 9.849.321,34m e e = 
820.399,55m; 0,62 m e azimute plano 328°05’31” até o marco M-1088, de 
coordenada N = 9.849.321,87m e e = 820.399,22m; 59,26 m e azimute 
plano 326°29’13” até o marco M-1089, de coordenada N = 9.849.371,28m 
e e = 820.366,50m; 76,48 m e azimute plano 328°24’10” até o marco 
M-1090, de coordenada N = 9.849.436,42m e e = 820.326,43m; 68,48 m 
e azimute plano 329°23’52” até o marco M-1091, de coordenada N = 
9.849.495,36m e e = 820.291,57m; 64,76 m e azimute plano 329°34’57” 
até o marco M-1092, de coordenada N = 9.849.551,21m e e = 
820.258,78m; 0,07 m e azimute plano 326°18’36” até o marco M-1093, de 
coordenada N = 9.849.551,27m e e = 820.258,74m; 39,11 m e azimute 
plano 329°12’44” até o marco M-1094, de coordenada N = 9.849.584,87m 
e e = 820.238,72m; 34,77 m e azimute plano 331°01’03” até o marco 
M-1095, de coordenada N = 9.849.615,29m e e = 820.221,87m; 0,17 m 
e azimute plano 331°55’39” até o marco M-1096, de coordenada N = 
9.849.615,44m e e = 820.221,79m; 0,15 m e azimute plano 331°41’57” 
até o marco M-1097, de coordenada N = 9.849.615,57m e e = 
820.221,72m; 12,14 m e azimute plano 329°11’24” até o marco M-1098, 
de coordenada N = 9.849.626,00m e e = 820.215,50m; 27,13 m e azimu-
te plano 329°11’57” até o marco M-1099, de coordenada N = 9.849.649,30m 
e e = 820.201,61m; 0,18 m e azimute plano 330°38’32” até o marco 
M-1100, de coordenada N = 9.849.649,46m e e = 820.201,52m; 26,07 m 
e azimute plano 328°08’21” até o marco M-1101, de coordenada N = 
9.849.671,60m e e = 820.187,76m; 1,06 m e azimute plano 324°57’50” 
até o marco M-1102, de coordenada N = 9.849.672,47m e e = 
820.187,15m; 25,41 m e azimute plano 322°00’59” até o marco M-1103, 
de coordenada N = 9.849.692,50m e e = 820.171,51m; 10,71 m e azimu-
te plano 322°01’01” até o marco M-1104, de coordenada N = 9.849.700,94m 
e e = 820.164,92m; 0,34 m e azimute plano 322°07’30” até o marco 
M-1105, de coordenada N = 9.849.701,21m e e = 820.164,71m; 0,64 m 
e azimute plano 317°32’41” até o marco M-1106, de coordenada N = 
9.849.701,68m e e = 820.164,28m; 56,83 m e azimute plano 316°23’51” 
até o marco M-1107, de coordenada N = 9.849.742,83m e e = 
820.125,09m; 33,65 m e azimute plano 316°09’21” até o marco M-1108, 
de coordenada N = 9.849.767,10m e e = 820.101,78m; 0,11 m e azimute 
plano 315°00’00” até o marco M-1109, de coordenada N = 9.849.767,18m 
e e = 820.101,70m; 70,92 m e azimute plano 315°29’08” até o marco 
M-1110, de coordenada N = 9.849.817,75m e e = 820.051,98m; 96,32 m 
e azimute plano 316°12’56” até o marco M-1111, de coordenada N = 
9.849.887,29m e e = 819.985,33m; 52,29 m e azimute plano 316°31’08” 
até o marco M-1112, de coordenada N = 9.849.925,23m e e = 
819.949,35m; 0,09 m e azimute plano 319°23’55” até o marco M-1113, de 
coordenada N = 9.849.925,30m e e = 819.949,29m; 76,22 m e azimute 
plano 316°00’36” até o marco M-1114, de coordenada N = 9.849.980,14m 
e e = 819.896,35m; 0,50 m e azimute plano 314°11’35” até o marco 
M-1115, de coordenada N = 9.849.980,49m e e = 819.895,99m; 49,04 m 
e azimute plano 313°08’26” até o marco M-1116, de coordenada N = 
9.850.014,02m e e = 819.860,21m; 46,03 m e azimute plano 316°44’03” 
até o marco M-1117, de coordenada N = 9.850.047,54m e e = 
819.828,66m; 0,49 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-1118, de 
coordenada N = 9.850.047,89m e e = 819.828,31m; 29,80 m e azimute 
plano 313°53’07” até o marco M-1119, de coordenada N = 9.850.068,55m 
e e = 819.806,83m; 12,80 m e azimute plano 313°51’38” até o marco 
M-1120, de coordenada N = 9.850.077,42m e e = 819.797,60m; 0,67 m 
e azimute plano 312°33’48” até o marco M-1121, de coordenada N = 
9.850.077,87m e e = 819.797,11m; 0,06 m e azimute plano 308°39’35” 
até o marco M-1122, de coordenada N = 9.850.077,91m e e = 
819.797,06m; 33,04 m e azimute plano 309°41’40” até o marco M-1123, 
de coordenada N = 9.850.099,01m e e = 819.771,64m; 0,79 m e azimute 
plano 307°18’14” até o marco M-1124, de coordenada N = 9.850.099,49m 
e e = 819.771,01m; 0,80 m e azimute plano 302°41’31” até o marco 
M-1125, de coordenada N = 9.850.099,92m e e = 819.770,34m; 33,22 m 
e azimute plano 300°33’20” até o marco M-1126, de coordenada N = 
9.850.116,81m e e = 819.741,73m; 0,08 m e azimute plano 299°44’42” 
até o marco M-1127, de coordenada N = 9.850.116,85m e e = 
819.741,66m; 0,67 m e azimute plano 298°28’27” até o marco M-1128, de 
coordenada N = 9.850.117,17m e e = 819.741,07m; 0,67 m e azimute 
plano 294°39’21” até o marco M-1129, de coordenada N = 9.850.117,45m 
e e = 819.740,46m; 33,24 m e azimute plano 292°24’23” até o marco 
M-1130, de coordenada N = 9.850.130,12m e e = 819.709,73m; 0,41 m 
e azimute plano 291°32’28” até o marco M-1131, de coordenada N = 
9.850.130,27m e e = 819.709,35m; 0,92 m e azimute plano 287°39’00” 
até o marco M-1132, de coordenada N = 9.850.130,55m e e = 
819.708,47m; 37,27 m e azimute plano 284°48’02” até o marco M-1133, 
de coordenada N = 9.850.140,07m e e = 819.672,44m; 0,83 m e azimute 
plano 282°31’44” até o marco M-1134, de coordenada N = 9.850.140,25m 
e e = 819.671,63m; 0,28 m e azimute plano 278°07’48” até o marco 
M-1135, de coordenada N = 9.850.140,29m e e = 819.671,35m; 28,93 m 
e azimute plano 278°26’48” até o marco M-1136, de coordenada N = 
9.850.144,54m e e = 819.642,73m; 1,18 m e azimute plano 274°50’38” 
até o marco M-1137, de coordenada N = 9.850.144,64m e e = 

819.641,55m; 38,18 m e azimute plano 271°39’04” até o marco M-1138, 
de coordenada N = 9.850.145,74m e e = 819.603,39m; 0,28 m e azimute 
plano 272°02’43” até o marco M-1139, de coordenada N = 9.850.145,75m 
e e = 819.603,11m; 0,70 m e azimute plano 267°32’45” até o marco 
M-1140, de coordenada N = 9.850.145,72m e e = 819.602,41m; 0,71 m 
e azimute plano 264°22’10” até o marco M-1141, de coordenada N = 
9.850.145,65m e e = 819.601,70m; 7,04 m e azimute plano 261°59’48” 
até o marco M-1142, de coordenada N = 9.850.144,67m e e = 
819.594,73m; 45,42 m e azimute plano 261°59’22” até o marco M-1143, 
de coordenada N = 9.850.138,34m e e = 819.549,75m; 0,33 m e azimute 
plano 261°23’04” até o marco M-1144, de coordenada N = 9.850.138,29m 
e e = 819.549,42m; 0,56 m e azimute plano 257°41’31” até o marco 
M-1145, de coordenada N = 9.850.138,17m e e = 819.548,87m; 59,78 m 
e azimute plano 256°51’32” até o marco M-1146, de coordenada N = 
9.850.124,58m e e = 819.490,66m; 61,47 m e azimute plano 258°14’52” 
até o marco M-1147, de coordenada N = 9.850.112,06m e e = 
819.430,48m; 53,70 m e azimute plano 259°55’44” até o marco M-1148, 
de coordenada N = 9.850.102,67m e e = 819.377,61m; 0,19 m e azimute 
plano 261°01’39” até o marco M-1149, de coordenada N = 9.850.102,64m 
e e = 819.377,42m; 70,22 m e azimute plano 258°49’28” até o marco 
M-1150, de coordenada N = 9.850.089,03m e e = 819.308,53m; 78,74 m 
e azimute plano 259°16’41” até o marco M-1151, de coordenada N = 
9.850.074,38m e e = 819.231,16m; 0,24 m e azimute plano 260°32’16” 
até o marco M-1152, de coordenada N = 9.850.074,34m e e = 
819.230,92m; 58,17 m e azimute plano 257°52’22” até o marco M-1153, 
de coordenada N = 9.850.062,12m e e = 819.174,05m; 41,27 m e azimu-
te plano 257°53’13” até o marco M-1154, de coordenada N = 9.850.053,46m 
e e = 819.133,70m; 43,58 m e azimute plano 261°47’37” até o marco 
M-1155, de coordenada N = 9.850.047,24m e e = 819.090,57m; 0,30 m 
e azimute plano 260°32’16” até o marco M-1156, de coordenada N = 
9.850.047,19m e e = 819.090,27m; 0,25 m e azimute plano 258°13’54” 
até o marco M-1157, de coordenada N = 9.850.047,14m e e = 
819.090,03m; 74,54 m e azimute plano 258°40’25” até o marco M-1158, 
de coordenada N = 9.850.032,50m e e = 819.016,94m; 15,28 m e azimu-
te plano 259°35’40” até o marco M-1159, de coordenada N = 9.850.029,74m 
e e = 819.001,91m; 60,09 m e azimute plano 259°37’03” até o marco 
M-1160, de coordenada N = 9.850.018,91m e e = 818.942,80m; 0,33 m 
e azimute plano 259°22’49” até o marco M-1161, de coordenada N = 
9.850.018,85m e e = 818.942,48m; 79,03 m e azimute plano 257°46’43” 
até o marco M-1162, de coordenada N = 9.850.002,12m e e = 
818.865,24m; 81,75 m e azimute plano 259°41’52” até o marco M-1163, 
de coordenada N = 9.849.987,50m e e = 818.784,81m; 0,15 m e azimute 
plano 258°41’24” até o marco M-1164, de coordenada N = 9.849.987,47m 
e e = 818.784,66m; 48,50 m e azimute plano 258°49’28” até o marco 
M-1165, de coordenada N = 9.849.978,07m e e = 818.737,08m; 62,28 m 
e azimute plano 260°21’01” até o marco M-1166, de coordenada N = 
9.849.967,63m e e = 818.675,68m; 0,23 m e azimute plano 260°08’03” 
até o marco M-1167, de coordenada N = 9.849.967,59m e e = 
818.675,45m; 75,66 m e azimute plano 258°49’41” até o marco M-1168, 
de coordenada N = 9.849.952,93m e e = 818.601,22m; 0,12 m e azimute 
plano 255°57’50” até o marco M-1169, de coordenada N = 9.849.952,90m 
e e = 818.601,10m; 86,55 m e azimute plano 258°08’41” até o marco 
M-1170, de coordenada N = 9.849.935,12m e e = 818.516,40m; 64,44 m 
e azimute plano 259°42’05” até o marco M-1171, de coordenada N = 
9.849.923,60m e e = 818.453,00m; 17,33 m e azimute plano 259°41’43” 
até o marco M-1172, de coordenada N = 9.849.920,50m e e = 
818.435,95m; 0,29 m e azimute plano 257°54’19” até o marco M-1173, de 
coordenada N = 9.849.920,44m e e = 818.435,67m; 60,50 m e azimute 
plano 258°02’51” até o marco M-1174, de coordenada N = 9.849.907,91m 
e e = 818.376,48m; 25,86 m e azimute plano 260°20’14” até o marco 
M-1175, de coordenada N = 9.849.903,57m e e = 818.350,99m; 61,10 m 
e azimute plano 260°19’24” até o marco M-1176, de coordenada N = 
9.849.893,30m e e = 818.290,76m; 0,40 m e azimute plano 258°24’28” 
até o marco M-1177, de coordenada N = 9.849.893,22m e e = 
818.290,37m; 49,81 m e azimute plano 257°52’41” até o marco M-1178, 
de coordenada N = 9.849.882,76m e e = 818.241,67m; 48,56 m e azimu-
te plano 258°49’36” até o marco M-1179, de coordenada N = 9.849.873,35m 
e e = 818.194,03m; 0,20 m e azimute plano 258°41’24” até o marco 
M-1180, de coordenada N = 9.849.873,31m e e = 818.193,83m; 39,09 m 
e azimute plano 257°37’14” até o marco M-1181, de coordenada N = 
9.849.864,93m e e = 818.155,65m; 0,32 m e azimute plano 257°16’32” 
até o marco M-1182, de coordenada N = 9.849.864,86m e e = 
818.155,34m; 42,42 m e azimute plano 255°46’02” até o marco M-1183, 
de coordenada N = 9.849.854,43m e e = 818.114,22m; 41,96 m e azimu-
te plano 258°32’53” até o marco M-1184, de coordenada N = 9.849.846,10m 
e e = 818.073,10m; 0,74 m e azimute plano 256°42’54” até o marco 
M-1185, de coordenada N = 9.849.845,93m e e = 818.072,38m; 0,75 m 
e azimute plano 252°03’02” até o marco M-1186, de coordenada N = 
9.849.845,70m e e = 818.071,67m; 0,74 m e azimute plano 247°54’46” 
até o marco M-1187, de coordenada N = 9.849.845,42m e e = 
818.070,98m; 38,39 m e azimute plano 245°45’53” até o marco M-1188, 
de coordenada N = 9.849.829,66m e e = 818.035,97m; 0,13 m e azimute 
plano 247°22’48” até o marco M-1189, de coordenada N = 9.849.829,61m 
e e = 818.035,85m; 39,36 m e azimute plano 244°59’28” até o marco 
M-1190, de coordenada N = 9.849.812,97m e e = 818.000,18m; 30,08 m 
e azimute plano 249°52’19” até o marco M-1191, de coordenada N = 
9.849.802,62m e e = 817.971,94m; 0,92 m e azimute plano 247°37’12” 
até o marco M-1192, de coordenada N = 9.849.802,27m e e = 
817.971,09m; 56,17 m e azimute plano 244°36’10” até o marco M-1193, 
de coordenada N = 9.849.778,18m e e = 817.920,35m; 42,36 m e azimu-
te plano 246°48’43” até o marco M-1194, de coordenada N = 9.849.761,50m 
e e = 817.881,41m; 28,96 m e azimute plano 248°24’16” até o marco 
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M-1195, de coordenada N = 9.849.750,84m e e = 817.854,48m; 5,12 m 
e azimute plano 248°20’38” até o marco M-1196, de coordenada N = 
9.849.748,95m e e = 817.849,72m; 28,34 m e azimute plano 248°24’18” 
até o marco M-1197, de coordenada N = 9.849.738,52m e e = 
817.823,37m; 27,70 m e azimute plano 250°22’51” até o marco M-1198, 
de coordenada N = 9.849.729,22m e e = 817.797,28m; 28,88 m e azimu-
te plano 253°40’23” até o marco M-1199, de coordenada N = 9.849.721,10m 
e e = 817.769,56m; 33,31 m e azimute plano 261°13’40” até o marco 
M-1200, de coordenada N = 9.849.716,02m e e = 817.736,64m; 24,34 m 
e azimute plano 265°20’03” até o marco M-1201, de coordenada N = 
9.849.714,04m e e = 817.712,38m; 37,15 m e azimute plano 274°48’07” 
até o marco M-1202, de coordenada N = 9.849.717,15m e e = 
817.675,36m; 27,88 m e azimute plano 278°27’20” até o marco M-1203, 
de coordenada N = 9.849.721,25m e e = 817.647,78m; 21,34 m e azimu-
te plano 286°46’44” até o marco M-1204, de coordenada N = 9.849.727,41m 
e e = 817.627,35m; 25,08 m e azimute plano 286°46’49” até o marco 
M-1205, de coordenada N = 9.849.734,65m e e = 817.603,34m; 41,79 m 
e azimute plano 292°00’37” até o marco M-1206, de coordenada N = 
9.849.750,31m e e = 817.564,60m; 46,97 m e azimute plano 292°27’14” 
até o marco M-1207, de coordenada N = 9.849.768,25m e e = 
817.521,19m; 0,42 m e azimute plano 292°18’22” até o marco M-1208, de 
coordenada N = 9.849.768,41m e e = 817.520,80m; 0,28 m e azimute 
plano 288°26’06” até o marco M-1209, de coordenada N = 9.849.768,50m 
e e = 817.520,53m; 46,78 m e azimute plano 288°23’32” até o marco 
M-1210, de coordenada N = 9.849.783,26m e e = 817.476,14m; 52,66 m 
e azimute plano 289°50’20” até o marco M-1211, de coordenada N = 
9.849.801,13m e e = 817.426,61m; 51,17 m e azimute plano 291°44’13” 
até o marco M-1212, de coordenada N = 9.849.820,08m e e = 
817.379,08m; 0,29 m e azimute plano 292°09’59” até o marco M-1213, de 
coordenada N = 9.849.820,19m e e = 817.378,81m; 0,19 m e azimute 
plano 288°26’06” até o marco M-1214, de coordenada N = 9.849.820,25m 
e e = 817.378,63m; 32,29 m e azimute plano 288°58’46” até o marco 
M-1215, de coordenada N = 9.849.830,75m e e = 817.348,10m; 31,54 m 
e azimute plano 291°22’59” até o marco M-1216, de coordenada N = 
9.849.842,25m e e = 817.318,73m; 21,71 m e azimute plano 292°47’11” 
até o marco M-1217, de coordenada N = 9.849.850,66m e e = 
817.298,71m; 0,34 m e azimute plano 290°33’22” até o marco M-1218, de 
coordenada N = 9.849.850,78m e e = 817.298,39m; 23,80 m e azimute 
plano 290°49’05” até o marco M-1219, de coordenada N = 9.849.859,24m 
e e = 817.276,14m; 0,13 m e azimute plano 288°26’06” até o marco 
M-1220, de coordenada N = 9.849.859,28m e e = 817.276,02m; 0,65 m 
e azimute plano 287°52’43” até o marco M-1221, de coordenada N = 
9.849.859,48m e e = 817.275,40m; 37,22 m e azimute plano 286°22’14” 
até o marco M-1222, de coordenada N = 9.849.869,97m e e = 
817.239,69m; 33,53 m e azimute plano 290°04’41” até o marco M-1223, 
de coordenada N = 9.849.881,48m e e = 817.208,20m; 0,20 m e azimute 
plano 290°13’29” até o marco M-1224, de coordenada N = 9.849.881,55m 
e e = 817.208,01m; 35,38 m e azimute plano 288°54’59” até o marco 
M-1225, de coordenada N = 9.849.893,02m e e = 817.174,54m; 35,04 m 
e azimute plano 294°14’47” até o marco M-1226, de coordenada N = 
9.849.907,41m e e = 817.142,59m; 15,87 m e azimute plano 300°09’09” 
até o marco M-1227, de coordenada N = 9.849.915,38m e e = 
817.128,87m; 12,91 m e azimute plano 300°10’47” até o marco M-1228, 
de coordenada N = 9.849.921,87m e e = 817.117,71m; 37,68 m e azimu-
te plano 301°23’57” até o marco M-1229, de coordenada N = 9.849.941,50m 
e e = 817.085,55m; 37,43 m e azimute plano 309°17’10” até o marco 
M-1230, de coordenada N = 9.849.965,20m e e = 817.056,58m; 52,18 m 
e azimute plano 311°36’45” até o marco M-1231, de coordenada N = 
9.849.999,85m e e = 817.017,57m; 18,94 m e azimute plano 311°55’03” 
até o marco M-1232, de coordenada N = 9.850.012,50m e e = 
817.003,48m; 81,99 m e azimute plano 311°55’13” até o marco M-1233, 
de coordenada N = 9.850.067,28m e e = 816.942,47m; 66,47 m e azimu-
te plano 312°57’06” até o marco M-1234, de coordenada N = 9.850.112,57m 
e e = 816.893,82m; 85,27 m e azimute plano 312°52’15” até o marco 
M-1235, de coordenada N = 9.850.170,58m e e = 816.831,33m; 0,12 m 
e azimute plano 311°38’01” até o marco M-1236, de coordenada N = 
9.850.170,66m e e = 816.831,24m; 62,73 m e azimute plano 312°09’49” 
até o marco M-1237, de coordenada N = 9.850.212,77m e e = 
816.784,74m; 7,17 m e azimute plano 313°31’52” até o marco M-1238, de 
coordenada N = 9.850.217,71m e e = 816.779,54m; 5,15 m e azimute 
plano 313°44’27” até o marco M-1239, de coordenada N = 9.850.221,27m 
e e = 816.775,82m; deste, segue pela Margem direita do rio caraparu, 
com a seguinte distância 1.434,14 m até o marco M-1240, de coordenada 
N = 9.851.218,38m e e = 817.601,12m; deste, segue confrontando com o 
limite da fazenda conceição da boa vista de propriedade de gilsomar 
Henrique de freitas, com a seguinte distância  3,00 m e azimute plano 
282°41’40” até o marco M-1241, de coordenada N = 9.851.219,04m e e = 
817.598,19m; 2,47 m e azimute plano 305°25’47” até o marco M-1242, de 
coordenada N = 9.851.220,47m e e = 817.596,18m; 101,61 m e azimute 
plano 305°24’50” até o marco M-1243, de coordenada N = 9.851.279,35m 
e e = 817.513,37m; 43,62 m e azimute plano 305°25’01” até o marco 
M-1244, de coordenada N = 9.851.304,63m e e = 817.477,82m; 120,22 
m e azimute plano 305°24’55” até o marco M-1245, de coordenada N = 
9.851.374,30m e e = 817.379,84m; 165,94 m e azimute plano 305°25’08” 
até o marco M-1246, de coordenada N = 9.851.470,47m e e = 
817.244,61m; 162,69 m e azimute plano 305°25’13” até o marco M-1247, 
de coordenada N = 9.851.564,76m e e = 817.112,03m; 267,85 m e 
azimute plano 305°25’07” até o marco M-1248, de coordenada N = 
9.851.719,99m e e = 816.893,75m; 81,18 m e azimute plano 305°25’07” 
até o marco M-1249, de coordenada N = 9.851.767,04m e e = 
816.827,59m; 50,82 m e azimute plano 215°08’17” até o marco M-1250, 
de coordenada N = 9.851.725,48m e e = 816.798,34m; 200,23 m e 

azimute plano 272°21’00” até o marco M-1251, de coordenada N = 
9.851.733,69m e e = 816.598,28m; 529,60 m e azimute plano 272°20’50” 
até o marco M-1252, de coordenada N = 9.851.755,38m e e = 
816.069,12m; 21,71 m e azimute plano 270°36’25” até o marco M-1253, 
de coordenada N = 9.851.755,61m e e = 816.047,41m; deste, segue pela 
faixa de dominínio pela Margem direita (sentido sudoeste/ Noroeste) da 
rodovia Pa-140, com a seguinte distância 2,06 m e azimute plano 
331°19’23” até o marco M-1254, de coordenada N = 9.851.757,42m e e = 
816.046,42m;  41,38 m e azimute plano 331°23’50” até o marco M-1255, 
de coordenada N = 9.851.793,75m e e = 816.026,61m; 58,54 m e azimu-
te plano 337°56’52” até o marco M-1256, de coordenada N = 9.851.848,01m 
e e = 816.004,63m; 0,56 m e azimute plano 335°43’32” até o marco 
M-1257, de coordenada N = 9.851.848,52m e e = 816.004,40m; 57,08 m 
e azimute plano 334°46’54” até o marco M-1258, de coordenada N = 
9.851.900,16m e e = 815.980,08m; 0,25 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-1259, de coordenada N = 9.851.900,38m e e = 
815.979,97m; 13,52 m e azimute plano 333°22’41” até o marco M-1260, 
de coordenada N = 9.851.912,47m e e = 815.973,91m; 46,33 m e azimu-
te plano 333°21’07” até o marco M-1261, de coordenada N = 9.851.953,88m 
e e = 815.953,13m; 20,27 m e azimute plano 333°21’33” até o marco 
M-1262, de coordenada N = 9.851.972,00m e e = 815.944,04m; 81,87 m 
e azimute plano 334°00’50” até o marco M-1263, de coordenada N = 
9.852.045,59m e e = 815.908,17m; 3,47 m e azimute plano 335°39’06” 
até o marco M-1264, de coordenada N = 9.852.048,75m e e = 
815.906,74m; deste, segue confrontando com o limite da área estadual 
denominada fazenda americano, Matriculada sob o nº 10.881, livro nº 
2-aW, folhas: 216, com a seguinte distância 11,68 m e azimute plano 
73°29’19” até o marco M-1265, de coordenada N = 9.852.052,07m e e = 
815.917,94m; 4,70 m e azimute plano 111°12’45” até o marco M-1266, de 
coordenada N = 9.852.050,37m e e = 815.922,32m; 99,31 m e azimute 
plano 111°11’34” até o marco M-1267, de coordenada N = 9.852.014,47m 
e e = 816.014,91m; 51,11 m e azimute plano 27°22’20” até o marco 
M-1268, de coordenada N = 9.852.059,86m e e = 816.038,41m; 136,56 
m e azimute plano 27°22’12” até o marco M-1269, de coordenada N = 
9.852.181,13m e e = 816.101,19m; 69,24 m e azimute plano 27°22’05” 
até o marco M-1270, de coordenada N = 9.852.242,62m e e = 
816.133,02m; 18,86 m e azimute plano 299°49’40” até o marco M-1271, 
de coordenada N = 9.852.252,00m e e = 816.116,66m; 214,13 m e 
azimute plano 299°50’05” até o marco M-1272, de coordenada N = 
9.852.358,53m e e = 815.930,91m; 92,89 m e azimute plano 299°50’18” 
até o marco M-1273, de coordenada N = 9.852.404,75m e e = 
815.850,33m; 3,85 m e azimute plano 296°21’55” até o marco M-1274, de 
coordenada N = 9.852.406,46m e e = 815.846,88m; deste, segue segue 
pela faixa de dominínio pela Margem direita (sentido Nordeste) da rodo-
via Pa-140, com a seguinte distância 6,15 m e azimute plano 19°33’13” 
até o marco M-1275, de coordenada N = 9.852.412,26m e e = 
815.848,94m; 24,06 m e azimute plano 19°31’09” até o marco M-1276, de 
coordenada N = 9.852.434,94m e e = 815.856,98m; 87,18 m e azimute 
plano 22°07’21” até o marco M-1277, de coordenada N = 9.852.515,70m 
e e = 815.889,81m; 84,67 m e azimute plano 23°16’36” até o marco 
M-1278, de coordenada N = 9.852.593,48m e e = 815.923,27m; 47,03 m 
e azimute plano 23°17’00” até o marco M-1279, de coordenada N = 
9.852.636,68m e e = 815.941,86m; 0,15 m e azimute plano 23°11’55” até 
o marco M-1280, de coordenada N = 9.852.636,82m e e = 815.941,92m; 
120,39 m e azimute plano 22°23’46” até o marco M-1281, de coordenada 
N = 9.852.748,13m e e = 815.987,79m; 46,97 m e azimute plano 
22°23’58” até o marco M-1282, de coordenada N = 9.852.791,56m e e = 
816.005,69m; 60,47 m e azimute plano 22°44’40” até o marco M-1283, de 
coordenada N = 9.852.847,33m e e = 816.029,07m; 0,46 m e azimute 
plano 21°34’17” até o marco M-1284, de coordenada N = 9.852.847,76m 
e e = 816.029,24m; 0,17 m e azimute plano 17°21’14” até o marco 
M-1285, de coordenada N = 9.852.847,92m e e = 816.029,29m; 39,00 m 
e azimute plano 19°06’48” até o marco M-1286, de coordenada N = 
9.852.884,77m e e = 816.042,06m; 0,60 m e azimute plano 17°31’32” até 
o marco M-1287, de coordenada N = 9.852.885,34m e e = 816.042,24m; 
39,37 m e azimute plano 15°40’39” até o marco M-1288, de coordenada N 
= 9.852.923,25m e e = 816.052,88m; 39,70 m e azimute plano 5°26’57” 
até o marco M-1289, de coordenada N = 9.852.962,77m e e = 
816.056,65m; 8,07 m e azimute plano 5°19’46” até o marco M-1290, de 
coordenada N = 9.852.970,81m e e = 816.057,40m; 29,59 m e azimute 
plano 5°00’06” até o marco M-1291, de coordenada N = 9.853.000,29m e 
e = 816.059,98m; 0,29 m e azimute plano 1°58’30” até o marco M-1292, 
de coordenada N = 9.853.000,58m e e = 816.059,99m; 6,45 m e azimute 
plano 1°41’14” até o marco M-1293, de coordenada N = 9.853.007,03m e 
e = 816.060,18m; 31,48 m e azimute plano 1°40’28” até o marco M-1294, 
de coordenada N = 9.853.038,50m e e = 816.061,10m; 0,14 m e azimute 
plano 0°00’00” até o marco M-1295, de coordenada N = 9.853.038,64m e 
e = 816.061,10m; 0,38 m e azimute plano 358°29’33” até o marco 
M-1296, de coordenada N = 9.853.039,02m e e = 816.061,09m; 42,25 m 
e azimute plano 355°44’15” até o marco M-1297, de coordenada N = 
9.853.081,15m e e = 816.057,95m; 0,13 m e azimute plano 355°36’05” 
até o marco M-1298, de coordenada N = 9.853.081,28m e e = 
816.057,94m; 41,63 m e azimute plano 354°19’15” até o marco M-1299, 
de coordenada N = 9.853.122,71m e e = 816.053,82m; 11,30 m e azimu-
te plano 354°18’35” até o marco M-1300, de coordenada N = 9.853.133,95m 
e e = 816.052,70m; 0,37 m e azimute plano 352°18’14” até o marco 
M-1301, de coordenada N = 9.853.134,32m e e = 816.052,65m; 0,19 m 
e azimute plano 351°01’39” até o marco M-1302, de coordenada N = 
9.853.134,51m e e = 816.052,62m; 115,31 m e azimute plano 347°51’18” 
até o marco M-1303, de coordenada N = 9.853.247,24m e e = 
816.028,36m; 110,97 m e azimute plano 347°55’58” até o marco M-1304, 
de coordenada N = 9.853.355,76m e e = 816.005,16m; 3,21 m e azimute 
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plano 347°46’50” até o marco M-1305, de coordenada N = 9.853.358,90m 
e e = 816.004,48m; 90,40 m e azimute plano 347°40’46” até o marco 
M-1306, de coordenada N = 9.853.447,22m e e = 815.985,19m; 24,92 m 
e azimute plano 347°40’32” até o marco M-1307, de coordenada N = 
9.853.471,57m e e = 815.979,87m; 136,92 m e azimute plano 349°48’55” 
até o marco M-1308, de coordenada N = 9.853.606,33m e e = 
815.955,66m; 95,27 m e azimute plano 349°48’25” até o marco M-1309, 
de coordenada N = 9.853.700,10m e e = 815.938,80m; 0,16 m e azimute 
plano 349°22’49” até o marco M-1310, de coordenada N = 9.853.700,26m 
e e = 815.938,77m; 37,69 m e azimute plano 347°59’44” até o marco 
M-1311, de coordenada N = 9.853.737,13m e e = 815.930,93m; 48,43 m 
e azimute plano 347°59’55” até o marco M-1312, de coordenada N = 
9.853.784,50m e e = 815.920,86m; 19,83 m e azimute plano 348°57’03” 
até o marco M-1313, de coordenada N = 9.853.803,96m e e = 
815.917,06m; 62,79 m e azimute plano 348°58’22” até o marco M-1314, 
de coordenada N = 9.853.865,59m e e = 815.905,05m; 81,37 m e azimu-
te plano 348°49’56” até o marco M-1315, de coordenada N = 9.853.945,42m 
e e = 815.889,29m; 128,84 m e azimute plano 354°24’37” até o marco 
M-1316, de coordenada N = 9.854.073,65m e e = 815.876,74m; 15,40 m 
e azimute plano 355°27’21” até o marco M-1317, de coordenada N = 
9.854.089,00m e e = 815.875,52m; 76,46 m e azimute plano 355°25’54” 
até o marco M-1318, de coordenada N = 9.854.165,22m e e = 
815.869,43m; 4,61 m e azimute plano 356°16’07” até o marco M-1319, de 
coordenada N = 9.854.169,82m e e = 815.869,13m; 90,36 m e azimute 
plano 356°13’28” até o marco M-1320, de coordenada N = 9.854.259,98m 
e e = 815.863,18m; 119,26 m e azimute plano 356°30’01” até o marco 
M-1321, de coordenada N = 9.854.379,02m e e = 815.855,90m; 93,94 m 
e azimute plano 356°10’45” até o marco M-1322, de coordenada N = 
9.854.472,75m e e = 815.849,64m; 1,79 m e azimute plano 357°07’18” 
até o marco M-1323, de coordenada N = 9.854.474,54m e e = 
815.849,55m; 79,41 m e azimute plano 356°51’35” até o marco M-1324, 
de coordenada N = 9.854.553,83m e e = 815.845,20m; 13,73 m e azimu-
te plano 356°52’08” até o marco M-1325, de coordenada N = 9.854.567,54m 
e e = 815.844,45m; 122,34 m e azimute plano 356°35’18” até o marco 
M-1326, de coordenada N = 9.854.689,66m e e = 815.837,17m; 76,84 m 
e azimute plano 358°29’10” até o marco M-1327, de coordenada N = 
9.854.766,47m e e = 815.835,14m; 0,29 m e azimute plano 358°01’30” 
até o marco M-1328, de coordenada N = 9.854.766,76m e e = 
815.835,13m; 74,96 m e azimute plano 355°12’07” até o marco M-1329, 
de coordenada N = 9.854.841,46m e e = 815.828,86m; 38,16 m e azimu-
te plano 357°11’27” até o marco M-1330, de coordenada N = 9.854.879,57m 
e e = 815.826,99m; 55,14 m e azimute plano 357°10’58” até o marco 
M-1331, de coordenada N = 9.854.934,64m e e = 815.824,28m; 11,93 m 
e azimute plano 357°09’59” até o marco M-1332, de coordenada N = 
9.854.946,56m e e = 815.823,69m; 87,26 m e azimute plano 0°45’42” até 
o marco M-1333, de coordenada N = 9.855.033,81m e e = 815.824,85m; 
31,71 m e azimute plano 1°03’59” até o marco M-1334, de coordenada N 
= 9.855.065,51m e e = 815.825,44m; deste, segue pela rua governador 
josé Malcher, com a seguinte distância 44,92 m e azimute plano 358°30’26” 
até o marco M-1335, de coordenada N = 9.855.110,41m e e = 
815.824,27m; 4,33 m e azimute plano 1°03’30” até o marco M-1336, de 
coordenada N = 9.855.114,74m e e = 815.824,35m; 21,40 m e azimute 
plano 1°04’15” até o marco M-1337, de coordenada N = 9.855.136,14m e 
e = 815.824,75m; 0,04 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-1338, 
de coordenada N = 9.855.136,18m e e = 815.824,75m; 18,79 m e azimu-
te plano 1°04’02” até o marco M-1339, de coordenada N = 9.855.154,97m 
e e = 815.825,10m; 83,39 m e azimute plano 0°42’53” até o marco 
M-1340, de coordenada N = 9.855.238,35m e e = 815.826,14m; 10,38 m 
e azimute plano 0°43’03” até o marco M-1341, de coordenada N = 
9.855.248,73m e e = 815.826,27m; 108,90 m e azimute plano 0°32’50” 
até o marco M-1342, de coordenada N = 9.855.357,63m e e = 
815.827,31m; 17,46 m e azimute plano 0°31’30” até o marco M-1343, de 
coordenada N = 9.855.375,09m e e = 815.827,47m; 142,23 m e azimute 
plano 2°12’00” até o marco M-1344, de coordenada N = 9.855.517,22m e 
e = 815.832,93m; 106,51 m e azimute plano 2°55’01” até o marco 
M-1345, de coordenada N = 9.855.623,59m e e = 815.838,35m; 16,21 m 
e azimute plano 2°30’40” até o marco M-1346, de coordenada N = 
9.855.639,78m e e = 815.839,06m; 81,64 m e azimute plano 2°29’07” até 
o marco M-1347, de coordenada N = 9.855.721,34m e e = 815.842,60m; 
2,32 m e azimute plano 2°42’52” até o marco M-1348, de coordenada N = 
9.855.723,66m e e = 815.842,71m; 0,04 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-1349, de coordenada N = 9.855.723,70m e e = 815.842,71m; 
108,53 m e azimute plano 1°44’33” até o marco M-1350, de coordenada N 
= 9.855.832,18m e e = 815.846,01m; 93,76 m e azimute plano 2°00’17” 
até o marco M-1351, de coordenada N = 9.855.925,88m e e = 
815.849,29m; 98,08 m e azimute plano 3°09’43” até o marco M-1352, de 
coordenada N = 9.856.023,81m e e = 815.854,70m; 0,05 m e azimute 
plano 11°18’36” até o marco M-1353, de coordenada N = 9.856.023,86m 
e e = 815.854,71m; 56,86 m e azimute plano 2°11’50” até o marco 
M-1354, de coordenada N = 9.856.080,68m e e = 815.856,89m; 61,15 m 
e azimute plano 4°01’56” até o marco M-1355, de coordenada N = 
9.856.141,68m e e = 815.861,19m; 2,36 m e azimute plano 5°35’24” até 
o marco M-1356, de coordenada N = 9.856.144,03m e e = 815.861,42m; 
76,54 m e azimute plano 5°35’08” até o marco M-1357, de coordenada N 
= 9.856.220,21m e e = 815.868,87m; deste, segue pela travessa benja-
min constant, com a seguinte distância 7,05 m e azimute plano 5°31’58” 
até o marco M-1358, de coordenada N = 9.856.227,23m e e = 
815.869,55m; 126,25 m e azimute plano 5°32’27” até o marco M-1359, de 
coordenada N = 9.856.352,89m e e = 815.881,74m; 84,78 m e azimute 
plano 6°31’44” até o marco M-1360, de coordenada N = 9.856.437,12m e 
e = 815.891,38m; 59,29 m e azimute plano 6°12’59” até o marco M-1361, 
de coordenada N = 9.856.496,06m e e = 815.897,80m; 46,72 m e azimu-

te plano 7°52’24” até o marco M-1362, de coordenada N = 9.856.542,34m 
e e = 815.904,20m; 57,46 m e azimute plano 8°32’51” até o marco 
M-1363, de coordenada N = 9.856.599,16m e e = 815.912,74m; 31,78 m 
e azimute plano 9°49’16” até o marco M-1364, de coordenada N = 
9.856.630,47m e e = 815.918,16m; 12,01 m e azimute plano 9°46’33” até 
o marco M-1365, de coordenada N = 9.856.642,31m e e = 815.920,20m; 
0,11 m e azimute plano 10°18’17” até o marco M-1366, de coordenada N 
= 9.856.642,42m e e = 815.920,22m; 89,26 m e azimute plano 7°34’15” 
até o marco M-1367, de coordenada N = 9.856.730,90m e e = 
815.931,98m; 7,93 m e azimute plano 7°14’29” até o marco M-1368, de 
coordenada N = 9.856.738,77m e e = 815.932,98m; 85,46 m e azimute 
plano 7°14’23” até o marco M-1369, de coordenada N = 9.856.823,55m e 
e = 815.943,75m; 108,58 m e azimute plano 8°28’46” até o marco 
M-1370, de coordenada N = 9.856.930,94m e e = 815.959,76m; 0,06 m 
e azimute plano 9°27’44” até o marco M-1371, de coordenada N = 
9.856.931,00m e e = 815.959,77m; 54,70 m e azimute plano 7°19’54” até 
o marco M-1372, de coordenada N = 9.856.985,25m e e = 815.966,75m; 
29,19 m e azimute plano 7°19’20” até o marco M-1373, de coordenada N 
= 9.857.014,20m e e = 815.970,47m; 0,27 m e azimute plano 4°14’11” 
até o marco M-1374, de coordenada N = 9.857.014,47m e e = 
815.970,49m; 2,25 m e azimute plano 2°02’11” até o marco M-1375, de 
coordenada N = 9.857.016,72m e e = 815.970,57m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido oeste/ leste) da rodovia 
br-316, com a seguinte distância 28,06 m e azimute plano 90°49’00” até 
o marco M-1376, de coordenada N = 9.857.016,32m e e = 815.998,63m; 
2,01 m e azimute plano 86°35’00” até o marco M-1377, de coordenada N 
= 9.857.016,44m e e = 816.000,64m; 50,01 m e azimute plano 82°42’21” 
até o marco M-1378, de coordenada N = 9.857.022,79m e e = 
816.050,25m; 0,71 m e azimute plano 81°04’10” até o marco M-1379, de 
coordenada N = 9.857.022,90m e e = 816.050,95m; 2,55 m e azimute 
plano 75°15’23” até o marco M-1380, de coordenada N = 9.857.023,55m 
e e = 816.053,42m; 49,36 m e azimute plano 70°15’03” até o marco 
M-1381, de coordenada N = 9.857.040,23m e e = 816.099,88m; 0,89 m 
e azimute plano 68°19’04” até o marco M-1382, de coordenada N = 
9.857.040,56m e e = 816.100,71m; 334,37 m e azimute plano 66°43’19” 
até o marco M-1383, de coordenada N = 9.857.172,70m e e = 
816.407,86m; 5,64 m e azimute plano 67°01’42” até o marco M-1384, de 
coordenada N = 9.857.174,90m e e = 816.413,05m; 329,96 m e azimute 
plano 67°01’33” até o marco M-1385, de coordenada N = 9.857.303,69m 
e e = 816.716,84m; 91,38 m e azimute plano 67°01’25” até o marco 
M-1386, de coordenada N = 9.857.339,36m e e = 816.800,97m; 60,48 m 
e azimute plano 66°47’47” até o marco M-1387, de coordenada N = 
9.857.363,19m e e = 816.856,56m; 1,26 m e azimute plano 64°39’14” até 
o marco M-1388, de coordenada N = 9.857.363,73m e e = 816.857,70m; 
71,01 m e azimute plano 61°59’55” até o marco M-1389, de coordenada N 
= 9.857.397,07m e e = 816.920,40m; 0,52 m e azimute plano 61°28’37” 
até o marco M-1390, de coordenada N = 9.857.397,32m e e = 
816.920,86m; 1,14 m e azimute plano 57°34’03” até o marco M-1391, de 
coordenada N = 9.857.397,93m e e = 816.921,82m; 28,85 m e azimute 
plano 55°39’55” até o marco M-1392, de coordenada N = 9.857.414,20m 
e e = 816.945,64m; 0,89 m e azimute plano 53°38’34” até o marco 
M-1393, de coordenada N = 9.857.414,73m e e = 816.946,36m; 6,55 m 
e azimute plano 52°15’20” até o marco M-1394, de coordenada N = 
9.857.418,74m e e = 816.951,54m; 33,61 m e azimute plano 52°13’36” 
até o marco M-1395, de coordenada N = 9.857.439,33m e e = 
816.978,11m; 0,59 m e azimute plano 51°11’19” até o marco M-1396, de 
coordenada N = 9.857.439,70m e e = 816.978,57m; 1,00 m e azimute 
plano 47°50’32” até o marco M-1397, de coordenada N = 9.857.440,37m 
e e = 816.979,31m; 69,90 m e azimute plano 46°09’13” até o marco 
M-1398, de coordenada N = 9.857.488,79m e e = 817.029,72m; 0,87 m 
e azimute plano 44°32’03” até o marco M-1399, de coordenada N = 
9.857.489,41m e e = 817.030,33m; 80,59 m e azimute plano 42°48’09” 
até o marco M-1400, de coordenada N = 9.857.548,54m e e = 
817.085,09m; 39,91 m e azimute plano 42°55’07” até o marco M-1401, de 
coordenada N = 9.857.577,77m e e = 817.112,27m; 75,54 m e azimute 
plano 42°54’28” até o marco M-1402, de coordenada N = 9.857.633,10m 
e e = 817.163,70m; 57,22 m e azimute plano 42°30’24” até o marco 
M-1403, de coordenada N = 9.857.675,28m e e = 817.202,36m; 61,90 m 
e azimute plano 50°00’47” até o marco M-1404, de coordenada N = 
9.857.715,06m e e = 817.249,79m; 43,51 m e azimute plano 60°15’13” 
até o marco M-1405, de coordenada N = 9.857.736,65m e e = 
817.287,57m; 38,41 m e azimute plano 59°50’13” até o marco M-1406, de 
coordenada N = 9.857.755,95m e e = 817.320,78m; 47,57 m e azimute 
plano 68°21’51” até o marco M-1407, de coordenada N = 9.857.773,49m 
e e = 817.365,00m; 76,93 m e azimute plano 74°41’31” até o marco 
M-1408, de coordenada N = 9.857.793,80m e e = 817.439,20m; 52,75 m 
e azimute plano 77°56’33” até o marco M-1409, de coordenada N = 
9.857.804,82m e e = 817.490,79m; 65,27 m e azimute plano 77°50’54” 
até o marco M-1410, de coordenada N = 9.857.818,56m e e = 
817.554,60m; 19,33 m e azimute plano 77°50’50” até o marco M-1411, de 
coordenada N = 9.857.822,63m e e = 817.573,50m; 82,05 m e azimute 
plano 79°43’17” até o marco M-1412, de coordenada N = 9.857.837,27m 
e e = 817.654,23m; 0,93 m e azimute plano 77°36’17” até o marco 
M-1413, de coordenada N = 9.857.837,47m e e = 817.655,14m; 62,69 m 
e azimute plano 76°08’12” até o marco M-1414, de coordenada N = 
9.857.852,49m e e = 817.716,00m; 131,52 m e azimute plano 78°11’03” 
até o marco M-1415, de coordenada N = 9.857.879,42m e e = 
817.844,73m; 64,31 m e azimute plano 78°09’19” até o marco M-1416, de 
coordenada N = 9.857.892,62m e e = 817.907,67m; 144,51 m e azimute 
plano 78°09’21” até o marco M-1417, de coordenada N = 9.857.922,28m 
e e = 818.049,10m; 164,41 m e azimute plano 78°19’30” até o marco 
M-1418, de coordenada N = 9.857.955,55m e e = 818.210,11m; 176,83 
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m e azimute plano 78°19’22” até o marco M-1419, de coordenada N = 
9.857.991,34m e e = 818.383,28m; 200,77 m e azimute plano 78°03’54” 
até o marco M-1420, de coordenada N = 9.858.032,86m e e = 
818.579,71m; 348,09 m e azimute plano 78°03’51” até o marco M-1421, 
de coordenada N = 9.858.104,85m e e = 818.920,27m; 200,26 m e 
azimute plano 78°14’40” até o marco M-1422, de coordenada N = 
9.858.145,65m e e = 819.116,33m; 198,57 m e azimute plano 78°14’35” 
até o marco M-1423, de coordenada N = 9.858.186,11m e e = 
819.310,73m; 150,46 m e azimute plano 78°14’44” até o marco M-1424, 
de coordenada N = 9.858.216,76m e e = 819.458,03m; 128,52 m e 
azimute plano 78°06’50” até o marco M-1425, de coordenada N = 
9.858.243,23m e e = 819.583,79m; 215,02 m e azimute plano 78°07’06” 
até o marco M-1426, de coordenada N = 9.858.287,50m e e = 
819.794,20m; 178,83 m e azimute plano 78°07’06” até o marco M-1427, 
de coordenada N = 9.858.324,32m e e = 819.969,20m; 235,52 m e 
azimute plano 78°17’34” até o marco M-1428, de coordenada N = 
9.858.372,11m e e = 820.199,82m; 35,59 m e azimute plano 78°17’43” 
até o marco M-1429, de coordenada N = 9.858.379,33m e e = 
820.234,67m; 102,55 m e azimute plano 78°17’32” até o marco M-1430, 
de coordenada N = 9.858.400,14m e e = 820.335,09m; 68,68 m e azimu-
te plano 78°17’51” até o marco M-1431, de coordenada N = 9.858.414,07m 
e e = 820.402,34m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido Norte/ sul) da travessa Mucuripe, com a seguinte distância  
13,02 m e azimute plano 170°32’16” até o marco M-1432, de coordenada 
N = 9.858.401,23m e e = 820.404,48m; 8,37 m e azimute plano 
177°11’32” até o marco M-1433, de coordenada N = 9.858.392,87m e e = 
820.404,89m; 322,31 m e azimute plano 177°09’10” até o marco M-1434, 
de coordenada N = 9.858.070,96m e e = 820.420,90m; 89,12 m e azimu-
te plano 177°09’26” até o marco M-1435, de coordenada N = 9.857.981,95m 
e e = 820.425,32m; 138,30 m e azimute plano 177°09’10” até o marco 
M-1436, de coordenada N = 9.857.843,82m e e = 820.432,19m; 349,38 
m e azimute plano 177°09’19” até o marco M-1437, de coordenada N = 
9.857.494,87m e e = 820.449,53m; 18,18 m e azimute plano 177°07’53” 
até o marco M-1438, de coordenada N = 9.857.476,71m e e = 
820.450,44m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita 
(sentido Norte/ sul) da travessa Mucuripe, com a seguinte distância 
117,44 m e azimute plano 178°06’07” até o marco M-1439, de coordenada 
N = 9.857.359,33m e e = 820.454,33m; 69,03 m e azimute plano 
176°44’11” até o marco M-1440, de coordenada N = 9.857.290,41m e e = 
820.458,26m; 25,84 m e azimute plano 176°44’20” até o marco M-1441, 
de coordenada N = 9.857.264,61m e e = 820.459,73m; 199,23 m e 
azimute plano 178°48’03” até o marco M-1442, de coordenada N = 
9.857.065,42m e e = 820.463,90m; 4,67 m e azimute plano 180°14’43” 
até o marco M-1443, de coordenada N = 9.857.060,75m e e = 
820.463,88m; 18,83 m e azimute plano 180°09’08” até o marco M-1444, 
de coordenada N = 9.857.041,92m e e = 820.463,83m; 90,75 m e azimu-
te plano 180°10’14” até o marco M-1445, de coordenada N = 9.856.951,17m 
e e = 820.463,56m; 58,96 m e azimute plano 180°10’30” até o marco 
M-1446, de coordenada N = 9.856.892,21m e e = 820.463,38m; 64,39 m 
e azimute plano 180°10’09” até o marco M-1447, de coordenada N = 
9.856.827,82m e e = 820.463,19m; 149,64 m e azimute plano 176°20’27” 
até o marco M-1448, de coordenada N = 9.856.678,49m e e = 
820.472,74m; 73,62 m e azimute plano 187°06’00” até o marco M-1449, 
de coordenada N = 9.856.605,43m e e = 820.463,64m; 5,23 m e azimute 
plano 187°01’48” até o marco M-1450, de coordenada N = 9.856.600,24m 
e e = 820.463,00m; 92,17 m e azimute plano 177°31’52” até o marco 
M-1451, de coordenada N = 9.856.508,16m e e = 820.466,97m; 190,58 
m e azimute plano 177°32’02” até o marco M-1452, de coordenada N = 
9.856.317,76m e e = 820.475,17m; 99,72 m e azimute plano 187°26’39” 
até o marco M-1453, de coordenada N = 9.856.218,88m e e = 
820.462,25m; 52,54 m e azimute plano 187°26’10” até o marco M-1454, 
de coordenada N = 9.856.166,78m e e = 820.455,45m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido oeste/ leste) do ramal 
estrada de ferro, com a seguinte distância 7,12 m e azimute plano 
108°41’23” até o marco M-1455, de coordenada N = 9.856.164,50m e e = 
820.462,19m; 52,95 m e azimute plano 108°41’30” até o marco M-1456, 
de coordenada N = 9.856.147,53m e e = 820.512,35m; 60,45 m e azimu-
te plano 108°41’23” até o marco M-1457, de coordenada N = 9.856.128,16m 
e e = 820.569,61m; 90,81 m e azimute plano 104°41’28” até o marco 
M-1458, de coordenada N = 9.856.105,13m e e = 820.657,45m; 12,31 m 
e azimute plano 104°40’47” até o marco M-1459, de coordenada N = 
9.856.102,01m e e = 820.669,36m; 42,61 m e azimute plano 85°52’55” 
até o marco M-1460, de coordenada N = 9.856.105,07m e e = 
820.711,86m; 44,57 m e azimute plano 85°52’56” até o marco M-1461, de 
coordenada N = 9.856.108,27m e e = 820.756,31m; 84,92 m e azimute 
plano 92°15’39” até o marco M-1462, de coordenada N = 9.856.104,92m 
e e = 820.841,16m; 42,41 m e azimute plano 92°15’24” até o marco 
M-1463, de coordenada N = 9.856.103,25m e e = 820.883,54m; 5,30 m 
e azimute plano 92°16’08” até o marco M-1464, de coordenada N = 
9.856.103,04m e e = 820.888,84m; 23,83 m e azimute plano 92°15’39” 
até o marco M-1465, de coordenada N = 9.856.102,10m e e = 
820.912,65m; 36,05 m e azimute plano 98°41’39” até o marco M-1466, de 
coordenada N = 9.856.096,65m e e = 820.948,29m; 124,94 m e azimute 
plano 98°41’28” até o marco M-1467, de coordenada N = 9.856.077,77m 
e e = 821.071,80m; 285,93 m e azimute plano 98°41’39” até o marco 
M-1468, de coordenada N = 9.856.034,55m e e = 821.354,44m; 64,38 m 
e azimute plano 98°41’34” até o marco M-1469, de coordenada N = 
9.856.024,82m e e = 821.418,08m; 11,32 m e azimute plano 98°32’18” 
até o marco M-1470, de coordenada N = 9.856.023,14m e e = 
821.429,27m; 148,25 m e azimute plano 98°31’35” até o marco M-1471, 
de coordenada N = 9.856.001,16m e e = 821.575,88m; 92,40 m e azimu-
te plano 98°31’57” até o marco M-1472, de coordenada N = 9.855.987,45m 

e e = 821.667,26m; 24,79 m e azimute plano 98°32’07” até o marco 
M-1473, de coordenada N = 9.855.983,77m e e = 821.691,78m; 90,05 m 
e azimute plano 99°23’43” até o marco M-1474, de coordenada N = 
9.855.969,07m e e = 821.780,62m; deste, segue confrontrando com o 
limite do imóvel rural denominado fazenda Nossa senhora das graças de 
propriedade de ruette spices ltsa, com a seguinte distância 18,27 m e 
azimute plano 357°33’10” até o marco M-1475, de coordenada N = 
9.855.987,32m e e = 821.779,84m; 46,79 m e azimute plano 357°33’45” 
até o marco M-1476, de coordenada N = 9.856.034,07m e e = 
821.777,85m; 165,40 m e azimute plano 357°33’26” até o marco M-1477, 
de coordenada N = 9.856.199,32m e e = 821.770,80m; 9,27 m e azimute 
plano 357°35’18” até o marco M-1478, de coordenada N = 9.856.208,58m 
e e = 821.770,41m; 272,78 m e azimute plano 357°33’31” até o marco 
M-1479, de coordenada N = 9.856.481,11m e e = 821.758,79m; 96,18 m 
e azimute plano 357°33’24” até o marco M-1480, de coordenada N = 
9.856.577,20m e e = 821.754,69m; 463,96 m e azimute plano 357°33’28” 
até o marco M-1481, de coordenada N = 9.857.040,74m e e = 
821.734,92m; 29,60 m e azimute plano 357°32’27” até o marco M-1482, 
de coordenada N = 9.857.070,31m e e = 821.733,65m; 337,76 m e 
azimute plano 357°33’30” até o marco M-1483, de coordenada N = 
9.857.407,76m e e = 821.719,26m; 45,82 m e azimute plano 357°33’39” 
até o marco M-1484, de coordenada N = 9.857.453,54m e e = 
821.717,31m; 91,47 m e azimute plano 269°32’34” até o marco M-1485, 
de coordenada N = 9.857.452,81m e e = 821.625,84m; 247,36 m e 
azimute plano 269°38’44” até o marco M-1486, de coordenada N = 
9.857.451,28m e e = 821.378,48m; 146,65 m e azimute plano 269°38’40” 
até o marco M-1487, de coordenada N = 9.857.450,37m e e = 
821.231,83m; 55,82 m e azimute plano 359°21’49” até o marco M-1488, 
de coordenada N = 9.857.506,19m e e = 821.231,21m; 64,93 m e azimu-
te plano 267°50’15” até o marco M-1489, de coordenada N = 9.857.503,74m 
e e = 821.166,33m; 76,61 m e azimute plano 267°50’18” até o marco 
M-1490, de coordenada N = 9.857.500,85m e e = 821.089,77m; 26,77 m 
e azimute plano 267°50’16” até o marco M-1491, de coordenada N = 
9.857.499,84m e e = 821.063,02m; 23,30 m e azimute plano 267°50’07” 
até o marco M-1492, de coordenada N = 9.857.498,96m e e = 
821.039,74m; 3,51 m e azimute plano 267°52’44” até o marco M-1493, de 
coordenada N = 9.857.498,83m e e = 821.036,23m; 0,60 m e azimute 
plano 268°05’27” até o marco M-1494, de coordenada N = 9.857.498,81m 
e e = 821.035,63m; deste, segue confrontando com o limite do imóvel 
rural denominado sítio l Y kató de propriedade de lilian Yae Kató Kimura, 
Matriculado sob o nº 10.709, livro nº 2-aW, folhas: 44, com a seguinte 
distância 0,10 m e azimute plano 354°17’22” até o marco M-1495, de co-
ordenada N = 9.857.498,91m e e = 821.035,62m; 0,07 m e azimute plano 
351°52’12” até o marco M-1496, de coordenada N = 9.857.498,98m e e = 
821.035,61m; 2,12 m e azimute plano 355°39’49” até o marco M-1497, de 
coordenada N = 9.857.501,09m e e = 821.035,45m; 5,47 m e azimute 
plano 355°29’20” até o marco M-1498, de coordenada N = 9.857.506,54m 
e e = 821.035,02m; 37,34 m e azimute plano 355°33’41” até o marco 
M-1499, de coordenada N = 9.857.543,77m e e = 821.032,13m; 58,08 m 
e azimute plano 355°32’46” até o marco M-1500, de coordenada N = 
9.857.601,67m e e = 821.027,62m; 145,63 m e azimute plano 355°32’45” 
até o marco M-1501, de coordenada N = 9.857.746,86m e e = 
821.016,31m; 45,98 m e azimute plano 355°32’49” até o marco M-1502, 
de coordenada N = 9.857.792,70m e e = 821.012,74m; 365,44 m e 
azimute plano 355°32’51” até o marco M-1503, de coordenada N = 
9.858.157,04m e e = 820.984,37m; 33,03 m e azimute plano 355°33’17” 
até o marco M-1504, de coordenada N = 9.858.189,97m e e = 
820.981,81m; 130,78 m e azimute plano 355°32’56” até o marco M-1505, 
de coordenada N = 9.858.320,36m e e = 820.971,66m; 103,19 m e 
azimute plano 355°32’53” até o marco M-1506, de coordenada N = 
9.858.423,24m e e = 820.963,65m; 36,13 m e azimute plano 355°32’21” 
até o marco M-1507, de coordenada N = 9.858.459,26m e e = 
820.960,84m; 10,99 m e azimute plano 355°08’44” até o marco M-1508, 
de coordenada N = 9.858.470,21m e e = 820.959,91m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido oeste/ leste) da rodovia 
br-316, com a seguinte distância 5,84 m e azimute plano 87°44’41” até o 
marco M-1509, de coordenada N = 9.858.470,44m e e = 820.965,75m; 
162,88 m e azimute plano 87°45’57” até o marco M-1510, de coordenada 
N = 9.858.476,79m e e = 821.128,51m; 71,64 m e azimute plano 
87°46’06” até o marco M-1511, de coordenada N = 9.858.479,58m e e = 
821.200,10m; 4,39 m e azimute plano 88°33’53” até o marco M-1512, de 
coordenada N = 9.858.479,69m e e = 821.204,49m; 92,76 m e azimute 
plano 88°35’52” até o marco M-1513, de coordenada N = 9.858.481,96m 
e e = 821.297,22m; 0,77 m e azimute plano 87°01’35” até o marco 
M-1514, de coordenada N = 9.858.482,00m e e = 821.297,99m; 73,24 m 
e azimute plano 85°38’47” até o marco M-1515, de coordenada N = 
9.858.487,56m e e = 821.371,02m; 0,62 m e azimute plano 84°28’21” até 
o marco M-1516, de coordenada N = 9.858.487,62m e e = 821.371,64m; 
50,75 m e azimute plano 83°16’01” até o marco M-1517, de coordenada N 
= 9.858.493,57m e e = 821.422,04m; 0,86 m e azimute plano 81°57’51” 
até o marco M-1518, de coordenada N = 9.858.493,69m e e = 
821.422,89m; 0,60 m e azimute plano 78°30’12” até o marco M-1519, de 
coordenada N = 9.858.493,81m e e = 821.423,48m; 35,34 m e azimute 
plano 77°40’56” até o marco M-1520, de coordenada N = 9.858.501,35m 
e e = 821.458,01m; 0,92 m e azimute plano 76°06’55” até o marco 
M-1521, de coordenada N = 9.858.501,57m e e = 821.458,90m; 19,09 m 
e azimute plano 74°09’57” até o marco M-1522, de coordenada N = 
9.858.506,78m e e = 821.477,27m; 27,51 m e azimute plano 74°12’02” 
até o marco M-1523, de coordenada N = 9.858.514,27m e e = 
821.503,74m; 1,18 m e azimute plano 71°43’07” até o marco M-1524, de 
coordenada N = 9.858.514,64m e e = 821.504,86m; 49,83 m e azimute 
plano 69°23’24” até o marco M-1525, de coordenada N = 9.858.532,18m 
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e e = 821.551,50m; 97,48 m e azimute plano 68°21’13” até o marco 
M-1526, de coordenada N = 9.858.568,14m e e = 821.642,11m; 307,49 
m e azimute plano 68°21’24” até o marco M-1527, de coordenada N = 
9.858.681,55m e e = 821.927,92m; 64,00 m e azimute plano 74°25’42” 
até o marco M-1528, de coordenada N = 9.858.698,73m e e = 
821.989,57m; 38,36 m e azimute plano 76°39’46” até o marco M-1529, de 
coordenada N = 9.858.707,58m e e = 822.026,90m; 41,09 m e azimute 
plano 83°36’55” até o marco M-1530, de coordenada N = 9.858.712,15m 
e e = 822.067,74m; 7,72 m e azimute plano 83°36’09” até o marco 
M-1531, de coordenada N = 9.858.713,01m e e = 822.075,41m; 55,38 m 
e azimute plano 85°06’02” até o marco M-1532, de coordenada N = 
9.858.717,74m e e = 822.130,59m; 243,67 m e azimute plano 86°35’44” 
até o marco M-1533, de coordenada N = 9.858.732,21m e e = 
822.373,83m; 36,98 m e azimute plano 86°35’20” até o marco M-1534, de 
coordenada N = 9.858.734,41m e e = 822.410,74m; 213,43 m e azimute 
plano 85°24’55” até o marco M-1535, de coordenada N = 9.858.751,47m 
e e = 822.623,49m; 135,34 m e azimute plano 86°24’59” até o marco 
M-1536, de coordenada N = 9.858.759,93m e e = 822.758,57m; 195,01 
m e azimute plano 86°25’19” até o marco M-1537, de coordenada N = 
9.858.772,10m e e = 822.953,20m; 104,75 m e azimute plano 86°06’49” 
até o marco M-1538, de coordenada N = 9.858.779,20m e e = 
823.057,71m; 153,91 m e azimute plano 86°06’52” até o marco M-1539, 
de coordenada N = 9.858.789,63m e e = 823.211,27m; 147,65 m e 
azimute plano 85°50’11” até o marco M-1540, de coordenada N = 
9.858.800,35m e e = 823.358,53m; 198,60 m e azimute plano 86°00’14” 
até o marco M-1541, de coordenada N = 9.858.814,19m e e = 
823.556,65m; 100,37 m e azimute plano 86°00’24” até o marco M-1542, 
de coordenada N = 9.858.821,18m e e = 823.656,78m; 65,25 m e azimu-
te plano 86°00’05” até o marco M-1543, de coordenada N = 9.858.825,73m 
e e = 823.721,87m; 76,49 m e azimute plano 87°20’24” até o marco 
M-1544, de coordenada N = 9.858.829,28m e e = 823.798,28m; 52,30 m 
e azimute plano 90°25’38” até o marco M-1545, de coordenada N = 
9.858.828,89m e e = 823.850,58m; 53,42 m e azimute plano 97°07’44” 
até o marco M-1546, de coordenada N = 9.858.822,26m e e = 
823.903,59m; 314,37 m e azimute plano 97°52’42” até o marco M-1547, 
de coordenada N = 9.858.779,17m e e = 824.214,99m; 50,51 m e azimu-
te plano 97°52’30” até o marco M-1548, de coordenada N = 9.858.772,25m 
e e = 824.265,02m; 121,43 m e azimute plano 97°52’52” até o marco 
M-1549, de coordenada N = 9.858.755,60m e e = 824.385,30m; 448,66 
m e azimute plano 97°49’19” até o marco M-1550, de coordenada N = 
9.858.694,54m e e = 824.829,79m; 8,59 m e azimute plano 101°04’28” 
até o marco M-1551, de coordenada N = 9.858.692,89m e e = 
824.838,22m; 46,13 m e azimute plano 101°04’25” até o marco M-1552, 
de coordenada N = 9.858.684,03m e e = 824.883,49m; 51,37 m e azimu-
te plano 106°07’01” até o marco M-1553, de coordenada N = 9.858.669,77m 
e e = 824.932,84m; 3,73 m e azimute plano 106°03’04” até o marco 
M-1554, de coordenada N = 9.858.668,74m e e = 824.936,42m; 419,16 
m e azimute plano 106°12’50” até o marco M-1555, de coordenada N = 
9.858.551,70m e e = 825.338,91m; 134,43 m e azimute plano 106°12’42” 
até o marco M-1556, de coordenada N = 9.858.514,17m e e = 
825.467,99m; 16,39 m e azimute plano 106°13’26” até o marco M-1557, 
de coordenada N = 9.858.509,59m e e = 825.483,73m; 597,21 m e 
azimute plano 105°59’01” até o marco M-1558, de coordenada N = 
9.858.345,14m e e = 826.057,85m; 48,40 m e azimute plano 105°59’10” 
até o marco M-1559, de coordenada N = 9.858.331,81m e e = 
826.104,38m; 124,16 m e azimute plano 106°42’04” até o marco M-1560, 
de coordenada N = 9.858.296,13m e e = 826.223,30m; 61,20 m e azimu-
te plano 107°09’11” até o marco M-1561, de coordenada N = 9.858.278,08m 
e e = 826.281,78m; 40,23 m e azimute plano 111°54’35” até o marco 
M-1562, de coordenada N = 9.858.263,07m e e = 826.319,10m; 35,33 m 
e azimute plano 116°50’00” até o marco M-1563, de coordenada N = 
9.858.247,12m e e = 826.350,63m; 36,89 m e azimute plano 124°01’34” 
até o marco M-1564, de coordenada N = 9.858.226,48m e e = 
826.381,20m; 22,87 m e azimute plano 127°37’36” até o marco M-1565, 
de coordenada N = 9.858.212,52m e e = 826.399,31m; 43,67 m e azimu-
te plano 133°08’38” até o marco M-1566, de coordenada N = 9.858.182,66m 
e e = 826.431,17m; 164,49 m e azimute plano 133°09’09” até o marco 
M-1567, de coordenada N = 9.858.070,16m e e = 826.551,17m; 2,77 m 
e azimute plano 133°23’19” até o marco M-1568, de coordenada N = 
9.858.068,26m e e = 826.553,18m; 176,07 m e azimute plano 133°17’24” 
até o marco M-1569, de coordenada N = 9.857.947,53m e e = 
826.681,34m; 242,31 m e azimute plano 133°12’32” até o marco M-1570, 
de coordenada N = 9.857.781,63m e e = 826.857,95m; 43,94 m e azimu-
te plano 133°12’06” até o marco M-1571, de coordenada N = 9.857.751,55m 
e e = 826.889,98m; 84,26 m e azimute plano 133°12’05” até o marco 
M-1572, de coordenada N = 9.857.693,87m e e = 826.951,40m; 196,92 
m e azimute plano 133°11’58” até o marco M-1573, de coordenada N = 
9.857.559,07m e e = 827.094,95m; 4,31 m e azimute plano 133°12’47” 
até o marco M-1574, de coordenada N = 9.857.556,12m e e = 
827.098,09m; 109,55 m e azimute plano 133°28’21” até o marco M-1575, 
de coordenada N = 9.857.480,75m e e = 827.177,59m; 58,70 m e azimu-
te plano 133°28’03” até o marco M-1576, de coordenada N = 9.857.440,37m 
e e = 827.220,19m; 49,52 m e azimute plano 134°40’51” até o marco 
M-1577, de coordenada N = 9.857.405,55m e e = 827.255,40m; 0,52 m 
e azimute plano 134°12’55” até o marco M-1578, de coordenada N = 
9.857.405,19m e e = 827.255,77m; 51,52 m e azimute plano 132°41’15” 
até o marco M-1579, de coordenada N = 9.857.370,26m e e = 
827.293,64m; 77,63 m e azimute plano 132°41’34” até o marco M-1580, 
de coordenada N = 9.857.317,62m e e = 827.350,70m; 44,12 m e azimu-
te plano 132°42’13” até o marco M-1581, de coordenada N = 9.857.287,70m 
e e = 827.383,12m; deste, segue confrontando com o limite do imóvel 
rural de propriedade de Philipp fiegl, Matriculado sob o nº 4.313, com a 

seguinte distância da 1,68 m e azimute plano 224°16’29” até o marco 
M-1582, de coordenada N = 9.857.286,50m e e = 827.381,95m; 4,11 m 
e azimute plano 235°48’26” até o marco M-1583, de coordenada N = 
9.857.284,19m e e = 827.378,55m; 102,18 m e azimute plano 235°49’01” 
até o marco M-1584, de coordenada N = 9.857.226,78m e e = 
827.294,02m; 81,14 m e azimute plano 272°33’25” até o marco M-1585, 
de coordenada N = 9.857.230,40m e e = 827.212,96m; 77,88 m e azimu-
te plano 178°41’52” até o marco M-1586, de coordenada N = 9.857.152,54m 
e e = 827.214,73m; 17,44 m e azimute plano 178°41’10” até o marco 
M-1587, de coordenada N = 9.857.135,10m e e = 827.215,13m; 16,27 m 
e azimute plano 178°41’50” até o marco M-1588, de coordenada N = 
9.857.118,83m e e = 827.215,50m; 90,74 m e azimute plano 178°41’34” 
até o marco M-1589, de coordenada N = 9.857.028,11m e e = 
827.217,57m; 19,11 m e azimute plano 178°40’49” até o marco M-1590, 
de coordenada N = 9.857.009,01m e e = 827.218,01m; 43,79 m e azimu-
te plano 178°42’17” até o marco M-1591, de coordenada N = 9.856.965,23m 
e e = 827.219,00m; 57,92 m e azimute plano 178°41’38” até o marco 
M-1592, de coordenada N = 9.856.907,33m e e = 827.220,32m; 2,34 m 
e azimute plano 178°31’52” até o marco M-1593, de coordenada N = 
9.856.904,99m e e = 827.220,38m; 68,50 m e azimute plano 178°41’42” 
até o marco M-1594, de coordenada N = 9.856.836,51m e e = 
827.221,94m; 43,27 m e azimute plano 178°42’08” até o marco M-1595, 
de coordenada N = 9.856.793,25m e e = 827.222,92m; 78,00 m e azimu-
te plano 178°41’33” até o marco M-1596, de coordenada N = 9.856.715,27m 
e e = 827.224,70m; 93,58 m e azimute plano 87°25’18” até o marco 
M-1597, de coordenada N = 9.856.719,48m e e = 827.318,19m; 235,49 
m e azimute plano 81°29’14” até o marco M-1598, de coordenada N = 
9.856.754,34m e e = 827.551,09m; 82,00 m e azimute plano 356°00’25” 
até o marco M-1599, de coordenada N = 9.856.836,14m e e = 
827.545,38m; 65,01 m e azimute plano 356°00’47” até o marco M-1600, 
de coordenada N = 9.856.900,99m e e = 827.540,86m; 107,92 m e 
azimute plano 356°00’35” até o marco M-1601, de coordenada N = 
9.857.008,65m e e = 827.533,35m; 76,55 m e azimute plano 356°00’26” 
até o marco M-1602, de coordenada N = 9.857.085,01m e e = 
827.528,02m; 24,21 m e azimute plano 356°01’14” até o marco M-1603, 
de coordenada N = 9.857.109,16m e e = 827.526,34m; 22,22 m e azimu-
te plano 356°00’03” até o marco M-1604, de coordenada N = 9.857.131,33m 
e e = 827.524,79m; 10,70 m e azimute plano 356°01’58” até o marco 
M-1605, de coordenada N = 9.857.142,00m e e = 827.524,05m; 3,82 m 
e azimute plano 355°56’47” até o marco M-1606, de coordenada N = 
9.857.145,81m e e = 827.523,78m; 7,86 m e azimute plano 355°59’14” 
até o marco M-1607, de coordenada N = 9.857.153,65m e e = 
827.523,23m; 1,83 m e azimute plano 356°14’54” até o marco M-1608, de 
coordenada N = 9.857.155,48m e e = 827.523,11m; 1,27 m e azimute 
plano 355°56’47” até o marco M-1609, de coordenada N = 9.857.156,75m 
e e = 827.523,02m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido Noroeste/ sudeste) da rodovia br-316, com a seguinte dis-
tância 6,64 m e azimute plano 133°24’44” até o marco M-1610, de coor-
denada N = 9.857.152,19m e e = 827.527,84m; 3,45 m e azimute plano 
133°14’09” até o marco M-1611, de coordenada N = 9.857.149,83m e e = 
827.530,35m; 136,33 m e azimute plano 133°21’12” até o marco M-1612, 
de coordenada N = 9.857.056,24m e e = 827.629,48m; 191,63 m e 
azimute plano 133°21’18” até o marco M-1613, de coordenada N = 
9.856.924,68m e e = 827.768,82m; 72,24 m e azimute plano 133°11’17” 
até o marco M-1614, de coordenada N = 9.856.875,24m e e = 
827.821,49m; 69,81 m e azimute plano 133°11’21” até o marco M-1615, 
de coordenada N = 9.856.827,46m e e = 827.872,39m; 95,86 m e azimu-
te plano 133°31’14” até o marco M-1616, de coordenada N = 9.856.761,45m 
e e = 827.941,90m; 9,53 m e azimute plano 133°30’42” até o marco 
M-1617, de coordenada N = 9.856.754,89m e e = 827.948,81m; deste, 
segue confrontando com o limite do imóvel rural denominado serraria 
serrana de propriedade de ovideo da silva lisboa, Matriculado sob o nº 
3.308, com a seguinte distância 5,55 m e azimute plano 221°29’47” até o 
marco M-1618, de coordenada N = 9.856.750,73m e e = 827.945,13m; 
6,25 m e azimute plano 217°27’24” até o marco M-1619, de coordenada N 
= 9.856.745,77m e e = 827.941,33m; 38,63 m e azimute plano 217°24’57” 
até o marco M-1620, de coordenada N = 9.856.715,09m e e = 
827.917,86m; 274,82 m e azimute plano 266°05’24” até o marco M-1621, 
de coordenada N = 9.856.696,35m e e = 827.643,68m; 122,09 m e 
azimute plano 177°19’27” até o marco M-1622, de coordenada N = 
9.856.574,39m e e = 827.649,38m; 91,20 m e azimute plano 177°19’22” 
até o marco M-1623, de coordenada N = 9.856.483,29m e e = 
827.653,64m; 36,58 m e azimute plano 175°03’34” até o marco M-1624, 
de coordenada N = 9.856.446,85m e e = 827.656,79m; 140,88 m e 
azimute plano 175°03’53” até o marco M-1625, de coordenada N = 
9.856.306,49m e e = 827.668,91m; 3,86 m e azimute plano 174°47’32” 
até o marco M-1626, de coordenada N = 9.856.302,65m e e = 
827.669,26m; 20,49 m e azimute plano 174°47’34” até o marco M-1627, 
de coordenada N = 9.856.282,24m e e = 827.671,12m; 16,80 m e azimu-
te plano 174°48’31” até o marco M-1628, de coordenada N = 9.856.265,51m 
e e = 827.672,64m; 93,77 m e azimute plano 174°48’18” até o marco 
M-1629, de coordenada N = 9.856.172,13m e e = 827.681,13m;  254,04 
m e azimute plano 90°16’31” até o marco M-1630, de coordenada N = 
9.856.170,91m e e = 827.935,17m; 14,85 m e azimute plano 187°14’06” 
até o marco M-1631, de coordenada N = 9.856.156,18m e e = 
827.933,30m; 42,47 m e azimute plano 187°14’14” até o marco M-1632, 
de coordenada N = 9.856.114,05m e e = 827.927,95m; 67,02 m e azimu-
te plano 187°14’34” até o marco M-1633, de coordenada N = 9.856.047,56m 
e e = 827.919,50m; 88,25 m e azimute plano 187°14’42” até o marco 
M-1634, de coordenada N = 9.855.960,01m e e = 827.908,37m; 36,72 m 
e azimute plano 187°14’35” até o marco M-1635, de coordenada N = 
9.855.923,58m e e = 827.903,74m; 105,94 m e azimute plano 187°14’21” 
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até o marco M-1636, de coordenada N = 9.855.818,48m e e = 
827.890,39m; 114,14 m e azimute plano 187°14’34” até o marco M-1637, 
de coordenada N = 9.855.705,25m e e = 827.876,00m; 20,56 m e azimu-
te plano 187°14’08” até o marco M-1638, de coordenada N = 9.855.684,85m 
e e = 827.873,41m; 74,92 m e azimute plano 187°14’47” até o marco 
M-1639, de coordenada N = 9.855.610,53m e e = 827.863,96m; 97,11 m 
e azimute plano 89°10’47” até o marco M-1640, de coordenada N = 
9.855.611,92m e e = 827.961,06m; 101,88 m e azimute plano 89°11’04” 
até o marco M-1641, de coordenada N = 9.855.613,37m e e = 
828.062,93m; 59,14 m e azimute plano 171°01’53” até o marco M-1642, 
de coordenada N = 9.855.554,95m e e = 828.072,15m; 21,77 m e azimu-
te plano 101°28’12” até o marco M-1643, de coordenada N = 9.855.550,62m 
e e = 828.093,49m; 74,78 m e azimute plano 182°40’30” até o marco 
M-1644, de coordenada N = 9.855.475,92m e e = 828.090,00m; 153,04 
m e azimute plano 87°18’26” até o marco M-1645, de coordenada N = 
9.855.483,11m e e = 828.242,87m; 496,47 m e azimute plano 355°00’58” 
até o marco M-1646, de coordenada N = 9.855.977,70m e e = 
828.199,74m; 2,87 m e azimute plano 355°00’16” até o marco M-1647, de 
coordenada N = 9.855.980,56m e e = 828.199,49m; 189,22 m e azimute 
plano 355°00’56” até o marco M-1648, de coordenada N = 9.856.169,06m 
e e = 828.183,05m; 125,30 m e azimute plano 355°00’51” até o marco 
M-1649, de coordenada N = 9.856.293,89m e e = 828.172,16m; 29,65 m 
e azimute plano 355°01’40” até o marco M-1650, de coordenada N = 
9.856.323,43m e e = 828.169,59m; 69,64 m e azimute plano 356°14’44” 
até o marco M-1651, de coordenada N = 9.856.392,92m e e = 
828.165,03m; 112,29 m e azimute plano 19°42’35” até o marco M-1652, 
de coordenada N = 9.856.498,63m e e = 828.202,90m; 11,63 m e azimu-
te plano 45°39’42” até o marco M-1653, de coordenada N = 9.856.506,76m 
e e = 828.211,22m; deste, segue pela faixa de domínio pela Margem di-
reita (sentido Noroeste/ sudeste) da rodovia br-316, com a seguinte dis-
tância 6,42 m e azimute plano 133°17’42” até o marco M-1654, de coor-
denada N = 9.856.502,36m e e = 828.215,89m; 109,52 m e azimute 
plano 133°16’33” até o marco M-1655, de coordenada N = 9.856.427,28m 
e e = 828.295,63m; 8,50 m e azimute plano 133°17’04” até o marco 
M-1656, de coordenada N = 9.856.421,45m e e = 828.301,82m; 11,46 m 
e azimute plano 133°22’25” até o marco M-1657, de coordenada N = 
9.856.413,58m e e = 828.310,15m; 76,53 m e azimute plano 133°20’53” 
até o marco M-1658, de coordenada N = 9.856.361,05m e e = 
828.365,80m; 68,25 m e azimute plano 132°24’39” até o marco M-1659, 
de coordenada N = 9.856.315,02m e e = 828.416,19m; 97,89 m e azimu-
te plano 133°26’22” até o marco M-1660, de coordenada N = 9.856.247,71m 
e e = 828.487,27m; 162,62 m e azimute plano 133°25’58” até o marco 
M-1661, de coordenada N = 9.856.135,91m e e = 828.605,36m; 171,14 
m e azimute plano 133°26’15” até o marco M-1662, de coordenada N = 
9.856.018,24m e e = 828.729,63m; 8,71 m e azimute plano 133°25’09” 
até o marco M-1663, de coordenada N = 9.856.012,25m e e = 
828.735,96m; 81,91 m e azimute plano 133°25’54” até o marco M-1664, 
de coordenada N = 9.855.955,94m e e = 828.795,44m; 329,13 m e 
azimute plano 133°25’45” até o marco M-1665, de coordenada N = 
9.855.729,68m e e = 829.034,46m; 134,75 m e azimute plano 133°05’15” 
até o marco M-1666, de coordenada N = 9.855.637,63m e e = 
829.132,87m; 19,34 m e azimute plano 133°37’02” até o marco M-1667, 
de coordenada N = 9.855.624,29m e e = 829.146,87m; 16,25 m e azimu-
te plano 133°37’42” até o marco M-1668, de coordenada N = 9.855.613,08m 
e e = 829.158,63m; 11,17 m e azimute plano 133°35’06” até o marco 
M-1669, de coordenada N = 9.855.605,38m e e = 829.166,72m; 219,58 
m e azimute plano 133°36’44” até o marco M-1670, de coordenada N = 
9.855.453,92m e e = 829.325,70m; 0,35 m e azimute plano 132°42’34” 
até o marco M-1671, de coordenada N = 9.855.453,68m e e = 
829.325,96m; 8,32 m e azimute plano 132°16’25” até o marco M-1672, de 
coordenada N = 9.855.448,08m e e = 829.332,12m; 51,17 m e azimute 
plano 132°15’34” até o marco M-1673, de coordenada N = 9.855.413,67m 
e e = 829.369,99m; 0,60 m e azimute plano 130°54’52” até o marco 
M-1674, de coordenada N = 9.855.413,28m e e = 829.370,44m; 0,62 m 
e azimute plano 129°05’38” até o marco M-1675, de coordenada N = 
9.855.412,89m e e = 829.370,92m; 37,07 m e azimute plano 127°36’09” 
até o marco M-1676, de coordenada N = 9.855.390,27m e e = 
829.400,29m; 1,58 m e azimute plano 124°23’46” até o marco M-1677, de 
coordenada N = 9.855.389,38m e e = 829.401,59m; 36,34 m e azimute 
plano 121°36’46” até o marco M-1678, de coordenada N = 9.855.370,33m 
e e = 829.432,54m; 0,42 m e azimute plano 121°25’46” até o marco 
M-1679, de coordenada N = 9.855.370,11m e e = 829.432,90m; 1,71 m 
e azimute plano 116°42’53” até o marco M-1680, de coordenada N = 
9.855.369,34m e e = 829.434,43m; 35,91 m e azimute plano 113°27’08” 
até o marco M-1681, de coordenada N = 9.855.355,05m e e = 
829.467,37m; 0,90 m e azimute plano 111°26’52” até o marco M-1682, de 
coordenada N = 9.855.354,72m e e = 829.468,21m; 0,99 m e azimute 
plano 108°15’07” até o marco M-1683, de coordenada N = 9.855.354,41m 
e e = 829.469,15m; 14,48 m e azimute plano 106°14’40” até o marco 
M-1684, de coordenada N = 9.855.350,36m e e = 829.483,05m; 4,77 m 
e azimute plano 106°11’35” até o marco M-1685, de coordenada N = 
9.855.349,03m e e = 829.487,63m; deste, segue confrontando com o li-
mite do imóvel rural de propriedade de breno lima salheb, Matriculado sob 
o nº 6.464, livro nº 2-H, folhas: 10 com a seguinte distância confrontando 
20,47 m e azimute plano 182°16’06” até o marco M-1686, de coordenada 
N = 9.855.328,58m e e = 829.486,82m; 8,30 m e azimute plano 
174°36’20” até o marco M-1687, de coordenada N = 9.855.320,32m e e = 
829.487,60m; 167,36 m e azimute plano 174°32’54” até o marco M-1688, 
de coordenada N = 9.855.153,72m e e = 829.503,50m; 185,07 m e 
azimute plano 174°32’46” até o marco M-1689, de coordenada N = 
9.854.969,49m e e = 829.521,09m; 242,90 m e azimute plano 174°33’00” 
até o marco M-1690, de coordenada N = 9.854.727,69m e e = 

829.544,16m; 110,06 m e azimute plano 174°32’47” até o marco M-1691, 
de coordenada N = 9.854.618,13m e e = 829.554,62m; 295,42 m e 
azimute plano 174°32’58” até o marco M-1692, de coordenada N = 
9.854.324,05m e e = 829.582,68m; 84,01 m e azimute plano 174°32’33” 
até o marco M-1693, de coordenada N = 9.854.240,42m e e = 
829.590,67m; 1,32 m e azimute plano 174°45’58” até o marco M-1694, de 
coordenada N = 9.854.239,11m e e = 829.590,79m; 73,59 m e azimute 
plano 174°32’59” até o marco M-1695, de coordenada N = 9.854.165,85m 
e e = 829.597,78m; 119,56 m e azimute plano 174°32’52” até o marco 
M-1696, de coordenada N = 9.854.046,83m e e = 829.609,14m; 132,95 
m e azimute plano 174°32’56” até o marco M-1697, de coordenada N = 
9.853.914,48m e e = 829.621,77m; 44,30 m e azimute plano 174°32’48” 
até o marco M-1698, de coordenada N = 9.853.870,38m e e = 
829.625,98m; 22,51 m e azimute plano 174°32’43” até o marco M-1699, 
de coordenada N = 9.853.847,97m e e = 829.628,12m; 49,38 m e azimu-
te plano 174°33’01” até o marco M-1700, de coordenada N = 9.853.798,81m 
e e = 829.632,81m; 393,87 m e azimute plano 174°32’59” até o marco 
M-1701, de coordenada N = 9.853.406,72m e e = 829.670,22m; 428,14 
m e azimute plano 90°20’57” até o marco M-1702, de coordenada N = 
9.853.404,11m e e = 830.098,35m; 441,88 m e azimute plano 354°25’34” 
até o marco M-1703, de coordenada N = 9.853.843,90m e e = 
830.055,43m; 18,79 m e azimute plano 354°26’28” até o marco M-1704, 
de coordenada N = 9.853.862,60m e e = 830.053,61m; 297,73 m e 
azimute plano 354°25’33” até o marco M-1705, de coordenada N = 
9.854.158,92m e e = 830.024,69m; 159,01 m e azimute plano 354°25’40” 
até o marco M-1706, de coordenada N = 9.854.317,18m e e = 
830.009,25m; 388,14 m e azimute plano 354°25’34” até o marco M-1707, 
de coordenada N = 9.854.703,48m e e = 829.971,55m; 26,35 m e azimu-
te plano 354°25’32” até o marco M-1708, de coordenada N = 9.854.729,71m 
e e = 829.968,99m; 501,60 m e azimute plano 354°25’30” até o marco 
M-1709, de coordenada N = 9.855.228,94m e e = 829.920,26m; 50,30 m 
e azimute plano 354°25’56” até o marco M-1710, de coordenada N = 
9.855.279,00m e e = 829.915,38m; 37,08 m e azimute plano 354°25’40” 
até o marco M-1711, de coordenada N = 9.855.315,90m e e = 
829.911,78m; 21,23 m e azimute plano 357°03’24” até o marco M-1712, 
de coordenada N = 9.855.337,10m e e = 829.910,69m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido oeste/ leste) da rodovia 
br-316, com a seguinte distância 8,47 m e azimute plano 89°15’21” até o 
marco M-1713, de coordenada N = 9.855.337,21m e e = 829.919,16m; 
195,78 m e azimute plano 89°12’25” até o marco M-1714, de coordenada 
N = 9.855.339,92m e e = 830.114,92m; 227,16 m e azimute plano 
89°05’49” até o marco M-1715, de coordenada N = 9.855.343,50m e e = 
830.342,05m; 22,14 m e azimute plano 88°19’03” até o marco M-1716, de 
coordenada N = 9.855.344,15m e e = 830.364,18m;  26,55 m e azimute 
plano 88°39’42” m até o marco M-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 – deterMiNar à diretoria de gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-deaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de santa izabel do Pará.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 785116
PoRtARiA N° 785 DE 13 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 a diretoria de gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – deaf, do iterPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de baião, abrangendo uma área de 
17.381,2644 ha;
coNsideraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iterPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsideraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iterPa sob o nº 2022/355266.
resolve:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do estado do Pará, incluídas na poligonal com 17.381,2644 ha (dezessete 
mil, trezentos e oitenta e um hectares, vinte e seis ares e quarenta e qua-
tro centiares), denominada gleba graNde jUtaÍ, localizada no Município 
Baião, com limites, confrontações e demais especificações técnicas cons-
tantes no Memorial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguintes ter-
mos: Partindo do marco M-001, de coordenada N =  9.665.308,35m e e = 
652.908,10m;  deste, segue pelo limite Municipal (ibge, 2019) entre 
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baião e Moju, com a seguinte distância:  19,19 m e azimute plano 
181°26’01” até o marco M-002, de coordenada N = 9.665.289,17m e e = 
652.907,62m; 250,40 m e azimute plano 193°34’10” até o marco M-003, 
de coordenada N = 9.665.045,76m e e = 652.848,87m; 1,35 m e azimute 
plano 193°43’38” até o marco M-004, de coordenada N = 9.665.044,45m 
e e = 652.848,55m; 432,73 m e azimute plano 193°34’11” até o marco 
M-005, de coordenada N = 9.664.623,80m e e = 652.747,02m; 375,99 m 
e azimute plano 193°34’13” até o marco M-006, de coordenada N = 
9.664.258,31m e e = 652.658,80m; 1.457,65 m e azimute plano 
193°34’10” até o marco M-007, de coordenada N = 9.662.841,35m e e = 
652.316,80m; 1.684,95 m e azimute plano 161°28’56” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.661.243,64m e e = 652.851,94m; 283,33 m e 
azimute plano 161°29’00” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.660.974,98m e e = 652.941,92m; 0,02 m e azimute plano 153°26’06” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.660.974,96m e e = 652.941,93m; 
1.627,84 m e azimute plano 161°28’56” até o marco M-011, de coordena-
da N = 9.659.431,40m e e = 653.458,93m; 475,57 m e azimute plano 
161°28’57” até o marco M-012, de coordenada N = 9.658.980,45m e e = 
653.609,97m; 509,71 m e azimute plano 161°28’53” até o marco M-013, 
de coordenada N = 9.658.497,13m e e = 653.771,86m; 1.271,09 m e 
azimute plano 121°17’46” até o marco M-014, de coordenada N = 
9.657.836,85m e e = 654.858,00m; 3.952,73 m e azimute plano 
121°17’45” até o marco M-015, de coordenada N = 9.655.783,57m e e = 
658.235,59m; 795,66 m e azimute plano 121°17’45” até o marco M-016, 
de coordenada N = 9.655.370,26m e e = 658.915,48m; 7,27 m e azimute 
plano 121°19’43” até o marco M-017, de coordenada N = 9.655.366,48m 
e e = 658.921,69m; 785,82 m e azimute plano 121°17’45” até o marco 
M-018, de coordenada N = 9.654.958,28m e e = 659.593,17m; 1.064,82 
m e azimute plano 143°49’32” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.654.098,73m e e = 660.221,68m; 852,70 m e azimute plano 162°00’00” 
até o marco M-020, de coordenada N = 9.653.287,76m e e = 660.485,18m; 
797,67 m e azimute plano 161°59’58” até o marco M-021, de coordenada 
N = 9.652.529,13m e e = 660.731,68m; 355,10 m e azimute plano 
162°00’01” até o marco M-022, de coordenada N = 9.652.191,41m e e = 
660.841,41m; 1.562,47 m e azimute plano 161°59’58” até o marco M-023, 
de coordenada N = 9.650.705,42m e e = 661.324,25m; 43,15 m e azimu-
te plano 162°00’21” até o marco M-024, de coordenada N = 9.650.664,38m 
e e = 661.337,58m; 935,55 m e azimute plano 137°31’29” até o marco 
M-025, de coordenada N = 9.649.974,35m e e = 661.969,33m; 873,15 m 
e azimute plano 107°26’21” até o marco M-026, de coordenada N = 
9.649.712,67m e e = 662.802,35m; 1.087,66 m e azimute plano 
107°26’24” até o marco M-027, de coordenada N = 9.649.386,69m e e = 
663.840,01m; 1.346,88 m e azimute plano 195°03’20” até o marco M-028, 
de coordenada N = 9.648.086,04m e e = 663.490,15m; 931,79 m e 
azimute plano 195°03’20” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.647.186,23m e e = 663.248,11m; 638,04 m e azimute plano 195°03’19” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.646.570,09m e e = 663.082,38m; 
1.334,88 m e azimute plano 171°32’58” até o marco M-031, de coordena-
da N = 9.645.249,70m e e = 663.278,55m; 786,40 m e azimute plano 
171°33’00” até o marco M-032, de coordenada N = 9.644.471,84m e e = 
663.394,11m; 2.490,77 m e azimute plano 171°32’58” até o marco M-033, 
de coordenada N = 9.642.008,11m e e = 663.760,14m; deste, segue con-
frontando com o limite da gleba estadual “sitio raio de sol, com a seguin-
te distância:  1.693,87 m e azimute plano 257°23’18” até o marco M-034, 
de coordenada N = 9.641.638,27m e e = 662.107,14m; 364,24 m e 
azimute plano 167°14’53” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.641.283,01m e e = 662.187,54m; 691,94 m e azimute plano 162°45’34” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.640.622,16m e e = 662.392,62m; 
864,61 m e azimute plano 167°12’42” até o marco M-037, de coordenada 
N = 9.639.779,00m e e = 662.584,00m; 261,46 m e azimute plano 
163°49’02” até o marco M-038, de coordenada N = 9.639.527,90m e e = 
662.656,87m; 1.439,10 m e azimute plano 92°17’25” até o marco M-039, 
de coordenada N = 9.639.470,39m e e = 664.094,82m; deste, segue pelo 
limite Municipal (ibge, 2019) entre baião e Moju, com a seguinte distân-
cia: 1.120,98 m e azimute plano 149°18’32” até o marco M-040, de coor-
denada N = 9.638.506,42m e e = 664.666,98m; 3,69 m e azimute plano 
149°24’31” até o marco M-041, de coordenada N = 9.638.503,24m e e = 
664.668,86m; 1.569,66 m e azimute plano 149°18’34” até o marco M-042, 
de coordenada N = 9.637.153,43m e e = 665.470,02m; 1.014,19 m e 
azimute plano 149°18’32” até o marco M-043, de coordenada N = 
9.636.281,30m e e = 665.987,67m; 441,29 m e azimute plano 181°58’12” 
até o marco M-044, de coordenada N = 9.635.840,27m e e = 665.972,50m; 
1.323,59 m e azimute plano 181°58’12” até o marco M-045, de coordena-
da N = 9.634.517,46m e e = 665.927,00m; 426,43 m e azimute plano 
141°16’11” até o marco M-046, de coordenada N = 9.634.184,80m e e = 
666.193,80m; 1.121,59 m e azimute plano 141°16’08” até o marco M-047, 
de coordenada N = 9.633.309,86m e e = 666.895,54m; 1.214,58 m e 
azimute plano 141°16’09” até o marco M-048, de coordenada N = 
9.632.362,37m e e = 667.655,46m; 981,38 m e azimute plano 166°40’09” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.631.407,43m e e = 667.881,74m; 
0,85 m e azimute plano 166°27’07” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.631.406,60m e e = 667.881,94m; 307,00 m e azimute plano 
166°40’07” até o marco M-051, de coordenada N = 9.631.107,87m e e = 
667.952,73m; 11,19 m e azimute plano 166°40’18” até o marco M-052, de 
coordenada N = 9.631.096,98m e e = 667.955,31m; deste segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido Nordeste/sudoeste) da 
rodovia estadual Pa-151, com a seguinte distância: 33,29 m e azimute 
plano 199°04’38” até o marco M-053, de coordenada N = 9.631.065,52m 
e e = 667.944,43m; 0,24 m e azimute plano 196°55’39” até o marco 
M-054, de coordenada N = 9.631.065,29m e e = 667.944,36m; 158,71 m 
e azimute plano 196°15’39” até o marco M-055, de coordenada N = 
9.630.912,93m e e = 667.899,92m; 0,09 m e azimute plano 198°26’06” 

até o marco M-056, de coordenada N = 9.630.912,84m e e = 667.899,89m; 
102,87 m e azimute plano 195°13’01” até o marco M-057, de coordenada 
N = 9.630.813,58m e e = 667.872,89m; 0,35 m e azimute plano 
193°14’26” até o marco M-058, de coordenada N = 9.630.813,24m e e = 
667.872,81m; 147,20 m e azimute plano 191°11’16” até o marco M-059, 
de coordenada N = 9.630.668,84m e e = 667.844,25m; 124,79 m e 
azimute plano 192°47’16” até o marco M-060, de coordenada N = 
9.630.547,15m e e = 667.816,63m; 0,46 m e azimute plano 192°31’44” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.630.546,70m e e = 667.816,53m; 
62,93 m e azimute plano 192°47’51” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.630.485,33m e e = 667.802,59m; 0,25 m e azimute plano 191°46’06” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.630.485,09m e e = 667.802,54m; 
0,32 m e azimute plano 187°07’30” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.630.484,77m e e = 667.802,50m; 59,90 m e azimute plano 186°20’44” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.630.425,24m e e = 667.795,88m; 
0,22 m e azimute plano 185°11’40” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.630.425,02m e e = 667.795,86m; 59,44 m e azimute plano 183°46’18” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.630.365,71m e e = 667.791,95m; 
60,96 m e azimute plano 183°46’18” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.630.304,88m e e = 667.787,94m; 48,03 m e azimute plano 189°27’16” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.630.257,50m e e = 667.780,05m; 
0,85 m e azimute plano 184°42’28” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.630.256,65m e e = 667.779,98m; 115,13 m e azimute plano 
179°20’35” até o marco M-071, de coordenada N = 9.630.141,53m e e = 
667.781,30m; 0,39 m e azimute plano 177°03’52” até o marco M-072, de 
coordenada N = 9.630.141,14m e e = 667.781,32m; 48,43 m e azimute 
plano 174°53’40” até o marco M-073, de coordenada N = 9.630.092,90m 
e e = 667.785,63m; 25,94 m e azimute plano 174°53’30” até o marco 
M-074, de coordenada N = 9.630.067,06m e e = 667.787,94m; 0,43 m e 
azimute plano 173°22’03” até o marco M-075, de coordenada N = 
9.630.066,63m e e = 667.787,99m; 0,15 m e azimute plano 168°41’24” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.630.066,48m e e = 667.788,02m; 
104,04 m e azimute plano 168°15’33” até o marco M-077, de coordenada 
N = 9.629.964,62m e e = 667.809,19m; 0,40 m e azimute plano 
165°37’07” até o marco M-078, de coordenada N = 9.629.964,23m e e = 
667.809,29m; 8,43 m e azimute plano 163°36’24” até o marco M-079, de 
coordenada N = 9.629.956,14m e e = 667.811,67m; 38,45 m e azimute 
plano 163°36’38” até o marco M-080, de coordenada N = 9.629.919,25m 
e e = 667.822,52m; 0,31 m e azimute plano 163°18’03” até o marco 
M-081, de coordenada N = 9.629.918,95m e e = 667.822,61m; 0,79 m e 
azimute plano 155°22’35” até o marco M-082, de coordenada N = 
9.629.918,23m e e = 667.822,94m; 81,76 m e azimute plano 150°56’34” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.629.846,76m e e = 667.862,65m; 
0,71 m e azimute plano 146°32’05” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.629.846,17m e e = 667.863,04m; 0,69 m e azimute plano 138°30’13” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.629.845,65m e e = 667.863,50m; 
0,70 m e azimute plano 130°19’59” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.629.845,20m e e = 667.864,03m; 68,40 m e azimute plano 126°25’57” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.629.804,58m e e = 667.919,06m; 
39,87 m e azimute plano 141°37’47” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.629.773,32m e e = 667.943,81m; 33,42 m e azimute plano 140°36’33” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.629.747,49m e e = 667.965,02m; 
14,59 m e azimute plano 140°35’30” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.629.736,22m e e = 667.974,28m; 0,92 m e azimute plano 135°00’00” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.629.735,57m e e = 667.974,93m; 
37,64 m e azimute plano 129°17’06” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.629.711,74m e e = 668.004,06m; 0,81 m e azimute plano 124°28’20” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.629.711,28m e e = 668.004,73m; 
0,51 m e azimute plano 118°04’21” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.629.711,04m e e = 668.005,18m; 42,05 m e azimute plano 114°08’42” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.629.693,84m e e = 668.043,55m; 
0,35 m e azimute plano 111°30’05” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.629.693,71m e e = 668.043,88m; 0,90 m e azimute plano 104°48’30” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.629.693,48m e e = 668.044,75m; 
48,31 m e azimute plano 99°27’37” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.629.685,54m e e = 668.092,40m; 0,65 m e azimute plano 96°08’48” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.629.685,47m e e = 668.093,05m; 
78,08 m e azimute plano 91°54’29” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.629.682,87m e e = 668.171,09m; 28,91 m e azimute plano 121°44’57” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.629.667,66m e e = 668.195,67m; 
42,17 m e azimute plano 173°50’02” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.629.625,73m e e = 668.200,20m; 51,47 m e azimute plano 194°02’01” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.629.575,80m e e = 668.187,72m; 
0,81 m e azimute plano 189°13’48” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.629.575,00m e e = 668.187,59m; 0,81 m e azimute plano 180°42’26” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.629.574,19m e e = 668.187,58m; 
30,25 m e azimute plano 175°28’09” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.629.544,03m e e = 668.189,97m; 0,48 m e azimute plano 172°52’30” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.629.543,55m e e = 668.190,03m; 
0,80 m e azimute plano 165°26’23” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.629.542,78m e e = 668.190,23m; 19,52 m e azimute plano 160°55’29” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.629.524,33m e e = 668.196,61m; 
23,23 m e azimute plano 160°54’07” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.629.502,38m e e = 668.204,21m; 40,77 m e azimute plano 181°43’44” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.629.461,63m e e = 668.202,98m; 
36,93 m e azimute plano 181°44’17” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.629.424,72m e e = 668.201,86m; 0,87 m e azimute plano 176°42’39” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.629.423,85m e e = 668.201,91m; 
0,87 m e azimute plano 166°45’34” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.629.423,00m e e = 668.202,11m; 0,87 m e azimute plano 156°58’28” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.629.422,20m e e = 668.202,45m; 
36,93 m e azimute plano 151°47’00” até o marco M-116, de coordenada N 
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= 9.629.389,66m e e = 668.219,91m; 0,65 m e azimute plano 148°16’35” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.629.389,11m e e = 668.220,25m; 
0,65 m e azimute plano 140°38’54” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.629.388,61m e e = 668.220,66m; 0,64 m e azimute plano 133°06’43” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.629.388,17m e e = 668.221,13m; 
57,55 m e azimute plano 129°24’05” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.629.351,64m e e = 668.265,60m; 0,81 m e azimute plano 124°28’20” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.629.351,18m e e = 668.266,27m; 
0,54 m e azimute plano 117°30’43” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.629.350,93m e e = 668.266,75m; 12,12 m e azimute plano 113°47’40” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.629.346,04m e e = 668.277,84m; 
46,88 m e azimute plano 113°48’13” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.629.327,12m e e = 668.320,73m; 0,35 m e azimute plano 111°30’05” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.629.326,99m e e = 668.321,06m; 
20,48 m e azimute plano 109°27’09” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.629.320,17m e e = 668.340,37m; 1,63 m e azimute plano 109°19’23” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.629.319,63m e e = 668.341,91m; 
44,57 m e azimute plano 109°26’50” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.629.304,79m e e = 668.383,94m; 89,95 m e azimute plano 109°26’10” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.629.274,86m e e = 668.468,76m; 
37,27 m e azimute plano 127°34’37” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.629.252,13m e e = 668.498,30m; 61,60 m e azimute plano 149°53’34” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.629.198,84m e e = 668.529,20m; 
51,68 m e azimute plano 166°10’25” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.629.148,66m e e = 668.541,55m; 19,64 m e azimute plano 182°58’39” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.629.129,05m e e = 668.540,53m; 
30,81 m e azimute plano 182°58’36” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.629.098,28m e e = 668.538,93m; 8,81 m e azimute plano 182°55’38” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.629.089,48m e e = 668.538,48m; 
42,27 m e azimute plano 210°09’42” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.629.052,93m e e = 668.517,24m; 0,17 m e azimute plano 210°57’50” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.629.052,78m e e = 668.517,15m; 
52,74 m e azimute plano 210°09’12” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.629.007,18m e e = 668.490,66m; 0,88 m e azimute plano 204°49’14” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.629.006,38m e e = 668.490,29m; 
0,77 m e azimute plano 195°50’35” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.629.005,64m e e = 668.490,08m; 77,17 m e azimute plano 191°11’36” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.628.929,94m e e = 668.475,10m; 
54,62 m e azimute plano 202°52’15” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.628.879,61m e e = 668.453,87m; 0,25 m e azimute plano 201°22’14” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.628.879,38m e e = 668.453,78m; 
0,16 m e azimute plano 198°26’06” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.628.879,23m e e = 668.453,73m; 128,87 m e azimute plano 
198°12’51” até o marco M-145, de coordenada N = 9.628.756,82m e e = 
668.413,45m; 49,60 m e azimute plano 212°57’11” até o marco M-146, de 
coordenada N = 9.628.715,20m e e = 668.386,47m; 40,61 m e azimute 
plano 231°49’45” até o marco M-147, de coordenada N = 9.628.690,10m 
e e = 668.354,54m; 59,80 m e azimute plano 253°27’11” até o marco 
M-148, de coordenada N = 9.628.673,07m e e = 668.297,22m; 71,41 m 
e azimute plano 265°35’56” até o marco M-149, de coordenada N = 
9.628.667,59m e e = 668.226,02m; 97,67 m e azimute plano 276°57’04” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.628.679,41m e e = 668.129,07m; 
69,89 m e azimute plano 281°24’46” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.628.693,24m e e = 668.060,56m; 1,25 m e azimute plano 281°34’50” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.628.693,49m e e = 668.059,34m; 
105,19 m e azimute plano 281°24’37” até o marco M-153, de coordenada 
N = 9.628.714,30m e e = 667.956,23m; 0,69 m e azimute plano 
277°32’22” até o marco M-154, de coordenada N = 9.628.714,39m e e = 
667.955,55m; 0,68 m e azimute plano 269°09’27” até o marco M-155, de 
coordenada N = 9.628.714,38m e e = 667.954,87m; 32,63 m e azimute 
plano 265°49’00” até o marco M-156, de coordenada N = 9.628.712,00m 
e e = 667.922,33m; 0,50 m e azimute plano 263°09’26” até o marco 
M-157, de coordenada N = 9.628.711,94m e e = 667.921,83m; 0,49 m e 
azimute plano 257°05’33” até o marco M-158, de coordenada N = 
9.628.711,83m e e = 667.921,35m; 20,59 m e azimute plano 254°25’04” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.628.706,30m e e = 667.901,52m; 
236,51 m e azimute plano 254°25’14” até o marco M-160, de coordenada 
N = 9.628.642,78m e e = 667.673,70m; 0,19 m e azimute plano 
251°33’54” até o marco M-161, de coordenada N = 9.628.642,72m e e = 
667.673,52m; 83,04 m e azimute plano 252°15’16” até o marco M-162, de 
coordenada N = 9.628.617,41m e e = 667.594,43m; 78,94 m e azimute 
plano 259°01’54” até o marco M-163, de coordenada N = 9.628.602,39m 
e e = 667.516,93m; 0,79 m e azimute plano 254°33’13” até o marco 
M-164, de coordenada N = 9.628.602,18m e e = 667.516,17m; 0,71 m e 
azimute plano 245°57’21” até o marco M-165, de coordenada N = 
9.628.601,89m e e = 667.515,52m; 50,43 m e azimute plano 241°48’50” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.628.578,07m e e = 667.471,07m; 
0,58 m e azimute plano 239°02’10” até o marco M-167, de coordenada N 
= 9.628.577,77m e e = 667.470,57m; 0,58 m e azimute plano 231°20’25” 
até o marco M-168, de coordenada N = 9.628.577,41m e e = 667.470,12m; 
0,59 m e azimute plano 225°41’25” até o marco M-169, de coordenada N 
= 9.628.577,00m e e = 667.469,70m; 42,16 m e azimute plano 221°46’45” 
até o marco M-170, de coordenada N = 9.628.545,56m e e = 667.441,61m; 
deste, segue confrontando com o limite do imóvel sítio limoeiro de rai-
mundo dos santos lima, com a seguinte distância 64,08 m e azimute 
plano 260°03’41” até o marco M-171, de coordenada N = 9.628.534,50m 
e e = 667.378,49m; 55,29 m e azimute plano 260°03’51” até o marco 
M-172, de coordenada N = 9.628.524,96m e e = 667.324,03m; 320,00 m 
e azimute plano 260°03’47” até o marco M-173, de coordenada N = 
9.628.469,74m e e = 667.008,83m; 10,24 m e azimute plano 6°37’06” até 
o marco M-174, de coordenada N = 9.628.479,91m e e = 667.010,01m; 
88,11 deste, segue confrontando com o limite da gleba estadual branque-

lândia, com a seguinte distância: m e azimute plano 256°13’04” até o 
marco M-175, de coordenada N = 9.628.458,92m e e = 666.924,44m; 
0,64 m e azimute plano 243°50’18” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.628.458,64m e e = 666.923,87m; 1,01 m e azimute plano 356°02’07” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.628.459,65m e e = 666.923,80m; 
38,20 m e azimute plano 255°35’08” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.628.450,14m e e = 666.886,80m; 0,48 m e azimute plano 255°22’45” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.628.450,02m e e = 666.886,34m; 
13,38 m e azimute plano 255°35’24” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.628.446,69m e e = 666.873,38m; 6,99 m e azimute plano 255°35’10” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.628.444,95m e e = 666.866,61m; 
29,17 m e azimute plano 255°35’15” até o marco M-182, de coordenada N 
= 9.628.437,69m e e = 666.838,36m; 2,56 m e azimute plano 255°31’47” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.628.437,05m e e = 666.835,88m; 
37,57 m e azimute plano 255°35’25” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.628.427,70m e e = 666.799,49m; 5,17 m e azimute plano 255°33’39” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.628.426,41m e e = 666.794,48m; 
49,98 m e azimute plano 255°35’18” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.628.413,97m e e = 666.746,07m; 7,43 m e azimute plano 255°35’24” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.628.412,12m e e = 666.738,87m; 
48,13 m e azimute plano 255°35’18” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.628.400,14m e e = 666.692,25m; 10,11 m e azimute plano 255°33’54” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.628.397,62m e e = 666.682,46m; 
36,92 m e azimute plano 255°35’15” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.628.388,43m e e = 666.646,70m; 20,67 m e azimute plano 255°36’03” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.628.383,29m e e = 666.626,68m; 
38,30 m e azimute plano 255°34’32” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.628.373,75m e e = 666.589,59m; 1,30 m e azimute plano 255°45’00” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.628.373,43m e e = 666.588,33m; 
43,80 m e azimute plano 255°35’22” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.628.362,53m e e = 666.545,91m; 14,13 m e azimute plano 255°34’13” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.628.359,01m e e = 666.532,23m; 
42,30 m e azimute plano 255°35’10” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.628.348,48m e e = 666.491,26m; 7,15 m e azimute plano 255°34’29” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.628.346,70m e e = 666.484,34m; 
40,56 m e azimute plano 255°35’37” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.628.336,61m e e = 666.445,06m; 15,18 m e azimute plano 255°34’45” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.628.332,83m e e = 666.430,36m; 
34,91 m e azimute plano 255°35’08” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.628.324,14m e e = 666.396,55m; 1,90 m e azimute plano 255°40’16” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.628.323,67m e e = 666.394,71m; 
25,03 m e azimute plano 255°35’10” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.628.317,44m e e = 666.370,47m; 16,24 m e azimute plano 255°33’42” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.628.313,39m e e = 666.354,74m; 
35,84 m e azimute plano 255°35’15” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.628.304,47m e e = 666.320,03m; 2,62 m e azimute plano 255°38’45” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.628.303,82m e e = 666.317,49m; 
28,25 m e azimute plano 255°35’24” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.628.296,79m e e = 666.290,13m; 7,15 m e azimute plano 255°35’41” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.628.295,01m e e = 666.283,20m; 
26,81 m e azimute plano 255°34’11” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.628.288,33m e e = 666.257,24m; 33,24 m e azimute plano 255°35’30” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.628.280,06m e e = 666.225,05m; 
9,39 m e azimute plano 255°33’50” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.628.277,72m e e = 666.215,96m; 1,68 m e azimute plano 255°52’52” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.628.277,31m e e = 666.214,33m; 
32,74 m e azimute plano 255°35’10” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.628.269,16m e e = 666.182,62m; 12,58 m e azimute plano 255°35’17” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.628.266,03m e e = 666.170,44m; 
17,86 m e azimute plano 255°34’29” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.628.261,58m e e = 666.153,14m; 21,51 m e azimute plano 209°35’34” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.628.242,88m e e = 666.142,52m; 
10,49 m e azimute plano 209°35’45” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.628.233,76m e e = 666.137,34m; 23,95 m e azimute plano 209°35’37” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.628.212,93m e e = 666.125,51m; 
2,02 m e azimute plano 209°36’16” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.628.211,17m e e = 666.124,51m; 4,08 m e azimute plano 209°38’26” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.628.207,62m e e = 666.122,49m; 
28,91 m e azimute plano 209°35’51” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.628.182,48m e e = 666.108,21m; 3,15 m e azimute plano 209°39’17” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.628.179,74m e e = 666.106,65m; 
16,39 m e azimute plano 209°35’04” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.628.165,49m e e = 666.098,56m; 15,74 m e azimute plano 209°34’40” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.628.151,80m e e = 666.090,79m; 
2,41 m e azimute plano 209°32’20” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.628.149,70m e e = 666.089,60m; 19,57 m e azimute plano 209°37’04” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.628.132,69m e e = 666.079,93m; 
14,85 m e azimute plano 209°34’04” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.628.119,77m e e = 666.072,60m; 24,50 m e azimute plano 209°35’59” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.628.098,47m e e = 666.060,50m; 
3,15 m e azimute plano 209°39’17” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.628.095,73m e e = 666.058,94m; 22,17 m e azimute plano 209°35’39” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.628.076,45m e e = 666.047,99m; 
11,40 m e azimute plano 209°36’05” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.628.066,54m e e = 666.042,36m; 17,40 m e azimute plano 209°36’51” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.628.051,41m e e = 666.033,76m; 
12,18 m e azimute plano 209°34’32” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.628.040,82m e e = 666.027,75m; 16,31 m e azimute plano 209°35’01” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.628.026,64m e e = 666.019,70m; 
2,37 m e azimute plano 209°35’42” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.628.024,58m e e = 666.018,53m; 10,26 m e azimute plano 209°36’48” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.628.015,66m e e = 666.013,46m; 
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0,87 m e azimute plano 210°23’55” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.628.014,91m e e = 666.013,02m; 106,12 m e azimute plano 
263°35’01” até o marco M-237, de coordenada N = 9.628.003,05m e e = 
665.907,56m; 89,85 m e azimute plano 263°35’04” até o marco M-238, de 
coordenada N = 9.627.993,01m e e = 665.818,27m; 113,30 m e azimute 
plano 263°35’04” até o marco M-239, de coordenada N = 9.627.980,35m 
e e = 665.705,68m; 612,01 m e azimute plano 268°45’07” até o marco 
M-240, de coordenada N = 9.627.967,02m e e = 665.093,82m; 323,15 m 
e azimute plano 270°01’42” até o marco M-241, de coordenada N = 
9.627.967,18m e e = 664.770,67m; 157,48 m e azimute plano 271°08’07” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.627.970,30m e e = 664.613,22m; 
2,27 m e azimute plano 272°01’06” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.627.970,38m e e = 664.610,95m; 37,64 m e azimute plano 271°58’45” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.627.971,68m e e = 664.573,33m; 
73,10 m e azimute plano 268°52’45” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.627.970,25m e e = 664.500,24m; 0,80 m e azimute plano 269°17’02” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.627.970,24m e e = 664.499,44m; 
36,14 m e azimute plano 268°52’27” até o marco M-247, de coordenada N 
= 9.627.969,53m e e = 664.463,31m; 219,93 m e azimute plano 
269°14’03” até o marco M-248, de coordenada N = 9.627.966,59m e e = 
664.243,40m; 84,36 m e azimute plano 269°13’57” até o marco M-249, de 
coordenada N = 9.627.965,46m e e = 664.159,05m; 285,07 m e azimute 
plano 267°02’10” até o marco M-250, de coordenada N = 9.627.950,72m 
e e = 663.874,36m; 20,39 m e azimute plano 267°01’11” até o marco 
M-251, de coordenada N = 9.627.949,66m e e = 663.854,00m; 7,05 m e 
azimute plano 256°22’40” até o marco M-252, de coordenada N = 
9.627.948,00m e e = 663.847,15m; 149,06 m e azimute plano 262°00’07” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.627.927,26m e e = 663.699,54m; 
155,71 m e azimute plano 256°02’42” até o marco M-254, de coordenada 
N = 9.627.889,71m e e = 663.548,43m; 156,40 m e azimute plano 
253°39’11” até o marco M-255, de coordenada N = 9.627.845,69m e e = 
663.398,35m; 134,30 m e azimute plano 253°22’04” até o marco M-256, 
de coordenada N = 9.627.807,25m e e = 663.269,67m; 19,05 m e azimu-
te plano 256°18’24” até o marco M-257, de coordenada N = 9.627.802,74m 
e e = 663.251,16m; 20,90 m e azimute plano 251°21’25” até o marco 
M-258, de coordenada N = 9.627.796,06m e e = 663.231,36m; 171,93 m 
e azimute plano 251°21’38” até o marco M-259, de coordenada N = 
9.627.741,11m e e = 663.068,45m; 98,78 m e azimute plano 251°21’21” 
até o marco M-260, de coordenada N = 9.627.709,53m e e = 662.974,85m; 
0,43 m e azimute plano 251°08’49” até o marco M-261, de coordenada N 
= 9.627.709,39m e e = 662.974,44m; 36,16 m e azimute plano 331°18’31” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.627.741,11m e e = 662.957,08m; 
184,41 m e azimute plano 331°18’26” até o marco M-263, de coordenada 
N = 9.627.902,88m e e = 662.868,54m; 96,62 m e azimute plano 
331°18’28” até o marco M-264, de coordenada N = 9.627.987,64m e e = 
662.822,15m; 121,90 m e azimute plano 331°18’33” até o marco M-265, 
de coordenada N = 9.628.094,57m e e = 662.763,63m; 69,82 m e azimu-
te plano 331°18’35” até o marco M-266, de coordenada N = 9.628.155,82m 
e e = 662.730,11m; 0,74 m e azimute plano 331°01’13” até o marco 
M-267, de coordenada N = 9.628.156,47m e e = 662.729,75m; 158,68 m 
e azimute plano 84°28’14” até o marco M-268, de coordenada N = 
9.628.171,76m e e = 662.887,69m; 22,68 m e azimute plano 84°28’59” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.628.173,94m e e = 662.910,26m; 
382,41 m e azimute plano 84°28’08” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.628.210,80m e e = 663.290,89m; 596,57 m e azimute plano 11°22’33” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.628.795,65m e e = 663.408,56m; 
264,19 m e azimute plano 9°28’46” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.629.056,23m e e = 663.452,07m; 522,91 m e azimute plano 9°28’42” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.629.572,00m e e = 663.538,18m; 
798,00 m e azimute plano 321°23’20” até o marco M-274, de coordenada 
N = 9.630.195,56m e e = 663.040,20m; 1,07 m e azimute plano 
321°25’24” até o marco M-275, de coordenada N = 9.630.196,40m e e = 
663.039,53m; 219,63 m e azimute plano 321°23’18” até o marco M-276, 
de coordenada N = 9.630.368,02m e e = 662.902,47m; 1,43 m e azimute 
plano 321°31’40” até o marco M-277, de coordenada N = 9.630.369,14m 
e e = 662.901,58m; 69,75 m e azimute plano 321°23’06” até o marco 
M-278, de coordenada N = 9.630.423,64m e e = 662.858,05m; 21,45 m 
e azimute plano 205°45’10” até o marco M-279, de coordenada N = 
9.630.404,32m e e = 662.848,73m; deste, segue confrontando com o li-
mite do imóvel fazenda sossego de josé de souza freitas, com a seguinte 
distância: 330,00 m e azimute plano 190°00’42” até o marco M-280, de 
coordenada N = 9.630.079,35m e e = 662.791,36m; 303,97 m e azimute 
plano 177°08’35” até o marco M-281, de coordenada N = 9.629.775,76m 
e e = 662.806,51m; 0,21 m e azimute plano 177°16’25” até o marco 
M-282, de coordenada N = 9.629.775,55m e e = 662.806,52m; 6,01 m e 
azimute plano 177°08’15” até o marco M-283, de coordenada N = 
9.629.769,55m e e = 662.806,82m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido Nordeste/sudoeste) do ramal que liga o imó-
vel fazenda bom sossego à gleba branquelândia, com a seguinte distância: 
10,34 m e azimute plano 116°13’06” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.629.764,98m e e = 662.816,10m; 0,50 m e azimute plano 121°09’33” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.629.764,72m e e = 662.816,53m; 
0,51 m e azimute plano 130°14’11” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.629.764,39m e e = 662.816,92m; 0,50 m e azimute plano 139°53’57” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.629.764,01m e e = 662.817,24m; 
0,51 m e azimute plano 150°23’44” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.629.763,57m e e = 662.817,49m; 0,50 m e azimute plano 159°02’39” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.629.763,10m e e = 662.817,67m; 
0,51 m e azimute plano 169°47’46” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.629.762,60m e e = 662.817,76m; 0,51 m e azimute plano 178°52’36” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.629.762,09m e e = 662.817,77m; 
0,50 m e azimute plano 189°16’21” até o marco M-292, de coordenada N 

= 9.629.761,60m e e = 662.817,69m; 0,50 m e azimute plano 197°21’14” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.629.761,12m e e = 662.817,54m; 
0,51 m e azimute plano 208°04’21” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.629.760,67m e e = 662.817,30m; 17,62 m e azimute plano 212°44’35” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.629.745,85m e e = 662.807,77m; 
0,08 m e azimute plano 209°44’42” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.629.745,78m e e = 662.807,73m; 45,06 m e azimute plano 214°20’46” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.629.708,58m e e = 662.782,31m; 
0,78 m e azimute plano 214°30’31” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.629.707,94m e e = 662.781,87m; 107,99 m e azimute plano 
214°20’52” até o marco M-299, de coordenada N = 9.629.618,78m e e = 
662.720,94m; 0,09 m e azimute plano 215°32’16” até o marco M-300, de 
coordenada N = 9.629.618,71m e e = 662.720,89m; 57,57 m e azimute 
plano 216°08’00” até o marco M-301, de coordenada N = 9.629.572,21m 
e e = 662.686,94m; 24,98 m e azimute plano 216°07’37” até o marco 
M-302, de coordenada N = 9.629.552,03m e e = 662.672,21m; 81,07 m 
e azimute plano 215°58’20” até o marco M-303, de coordenada N = 
9.629.486,42m e e = 662.624,59m; 0,21 m e azimute plano 219°05’38” 
até o marco M-304, de coordenada N = 9.629.486,26m e e = 662.624,46m; 
84,16 m e azimute plano 219°53’43” até o marco M-305, de coordenada N 
= 9.629.421,69m e e = 662.570,48m; 75,04 m e azimute plano 220°25’39” 
até o marco M-306, de coordenada N = 9.629.364,57m e e = 662.521,82m; 
37,59 m e azimute plano 218°09’01” até o marco M-307, de coordenada N 
= 9.629.335,01m e e = 662.498,60m; 31,63 m e azimute plano 216°52’38” 
até o marco M-308, de coordenada N = 9.629.309,71m e e = 662.479,62m; 
51,86 m e azimute plano 213°21’55” até o marco M-309, de coordenada N 
= 9.629.266,40m e e = 662.451,10m; 0,35 m e azimute plano 216°52’12” 
até o marco M-310, de coordenada N = 9.629.266,12m e e = 662.450,89m; 
0,12 m e azimute plano 221°38’01” até o marco M-311, de coordenada N 
= 9.629.266,03m e e = 662.450,81m; 48,45 m e azimute plano 222°21’23” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.629.230,23m e e = 662.418,17m; 
9,59 m e azimute plano 212°49’43” até o marco M-313, de coordenada N 
= 9.629.222,17m e e = 662.412,97m; 0,27 m e azimute plano 213°06’41” 
até o marco M-314, de coordenada N = 9.629.221,94m e e = 662.412,82m; 
28,93 m e azimute plano 212°49’20” até o marco M-315, de coordenada N 
= 9.629.197,63m e e = 662.397,14m; 0,26 m e azimute plano 215°32’16” 
até o marco M-316, de coordenada N = 9.629.197,42m e e = 662.396,99m; 
58,83 m e azimute plano 217°41’38” até o marco M-317, de coordenada N 
= 9.629.150,87m e e = 662.361,02m; 110,27 m e azimute plano 
217°12’05” até o marco M-318, de coordenada N = 9.629.063,04m e e = 
662.294,35m; 0,15 m e azimute plano 216°52’12” até o marco M-319, de 
coordenada N = 9.629.062,92m e e = 662.294,26m; 0,18 m e azimute 
plano 222°42’34” até o marco M-320, de coordenada N = 9.629.062,79m 
e e = 662.294,14m; 82,27 m e azimute plano 223°17’27” até o marco 
M-321, de coordenada N = 9.629.002,91m e e = 662.237,73m; 17,91 m 
e azimute plano 223°16’51” até o marco M-322, de coordenada N = 
9.628.989,87m e e = 662.225,45m; 29,24 m e azimute plano 217°42’17” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.628.966,74m e e = 662.207,57m; 
134,77 m e azimute plano 216°03’34” até o marco M-324, de coordenada 
N = 9.628.857,79m e e = 662.128,24m; 106,51 m e azimute plano 
214°59’28” até o marco M-325, de coordenada N = 9.628.770,53m e e = 
662.067,16m; 0,06 m e azimute plano 218°39’35” até o marco M-326, de 
coordenada N = 9.628.770,48m e e = 662.067,12m; 9,67 m e azimute 
plano 214°58’21” até o marco M-327, de coordenada N = 9.628.762,56m 
e e = 662.061,58m; 0,47 m e azimute plano 219°48’20” até o marco 
M-328, de coordenada N = 9.628.762,20m e e = 662.061,28m; 0,47 m e 
azimute plano 228°28’06” até o marco M-329, de coordenada N = 
9.628.761,89m e e = 662.060,93m; 0,48 m e azimute plano 236°58’34” 
até o marco M-330, de coordenada N = 9.628.761,63m e e = 662.060,53m; 
0,47 m e azimute plano 247°17’08” até o marco M-331, de coordenada N 
= 9.628.761,45m e e = 662.060,10m; 0,47 m e azimute plano 255°04’07” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.628.761,33m e e = 662.059,65m; 
0,51 m e azimute plano 264°24’02” até o marco M-333, de coordenada N 
= 9.628.761,28m e e = 662.059,14m; 0,50 m e azimute plano 274°34’26” 
até o marco M-334, de coordenada N = 9.628.761,32m e e = 662.058,64m; 
0,50 m e azimute plano 283°45’39” até o marco M-335, de coordenada N 
= 9.628.761,44m e e = 662.058,15m; 0,51 m e azimute plano 294°32’16” 
até o marco M-336, de coordenada N = 9.628.761,65m e e = 662.057,69m; 
0,50 m e azimute plano 302°44’07” até o marco M-337, de coordenada N 
= 9.628.761,92m e e = 662.057,27m; 0,08 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-338, de coordenada N = 9.628.761,98m e e = 662.057,21m; 
deste, segue confrontando com o limite da gleba estadual branquelândia, 
com a seguinte distância: 13,51 m e azimute plano 205°42’41” até o mar-
co M-339, de coordenada N = 9.628.749,81m e e = 662.051,35m; 39,95 
m e azimute plano 324°56’15” até o marco M-340, de coordenada N = 
9.628.782,51m e e = 662.028,40m; 1,62 m e azimute plano 325°02’13” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.628.783,84m e e = 662.027,47m; 
235,07 m e azimute plano 324°56’39” até o marco M-342, de coordenada 
N = 9.628.976,27m e e = 661.892,45m; 1.053,21 m e azimute plano 
271°44’20” até o marco M-343, de coordenada N = 9.629.008,23m e e = 
660.839,73m; 13,44 m e azimute plano 271°44’55” até o marco M-344, de 
coordenada N = 9.629.008,64m e e = 660.826,30m; 760,85 m e azimute 
plano 271°44’18” até o marco M-345, de coordenada N = 9.629.031,72m 
e e = 660.065,80m; 164,14 m e azimute plano 167°53’31” até o marco 
M-346, de coordenada N = 9.628.871,23m e e = 660.100,23m; 116,69 m 
e azimute plano 142°28’06” até o marco M-347, de coordenada N = 
9.628.778,69m e e = 660.171,32m; 90,81 m e azimute plano 112°02’04” 
até o marco M-348, de coordenada N = 9.628.744,62m e e = 660.255,50m; 
77,91 m e azimute plano 89°11’01” até o marco M-349, de coordenada N 
= 9.628.745,73m e e = 660.333,40m; 57,46 m e azimute plano 64°55’29” 
até o marco M-350, de coordenada N = 9.628.770,08m e e = 660.385,44m; 
216,59 m e azimute plano 98°07’28” até o marco M-351, de coordenada N 
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= 9.628.739,47m e e = 660.599,86m; 293,00 m e azimute plano 
159°38’23” até o marco M-352, de coordenada N = 9.628.464,78m e e = 
660.701,80m; 582,96 m e azimute plano 169°53’07” até o marco M-353, 
de coordenada N = 9.627.890,88m e e = 660.804,18m; 291,32 m e 
azimute plano 119°26’17” até o marco M-354, de coordenada N = 
9.627.747,70m e e = 661.057,89m; 181,69 m e azimute plano 119°26’05” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.627.658,41m e e = 661.216,13m; 
90,47 m e azimute plano 119°26’27” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.627.613,94m e e = 661.294,92m; 452,52 m e azimute plano 
227°28’15” até o marco M-357, de coordenada N = 9.627.308,05m e e = 
660.961,44m; 134,10 m e azimute plano 245°06’33” até o marco M-358, 
de coordenada N = 9.627.251,61m e e = 660.839,80m; 81,37 m e azimu-
te plano 245°06’26” até o marco M-359, de coordenada N = 9.627.217,36m 
e e = 660.765,99m; 165,04 m e azimute plano 245°06’37” até o marco 
M-360, de coordenada N = 9.627.147,90m e e = 660.616,28m; 121,23 m 
e azimute plano 245°06’25” até o marco M-361, de coordenada N = 
9.627.096,87m e e = 660.506,31m; 251,89 m e azimute plano 246°47’16” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.626.997,59m e e = 660.274,81m; 
73,72 m e azimute plano 199°36’26” até o marco M-363, de coordenada N 
= 9.626.928,14m e e = 660.250,07m; 35,07 m e azimute plano 199°36’28” 
até o marco M-364, de coordenada N = 9.626.895,10m e e = 660.238,30m; 
456,42 m e azimute plano 199°36’35” até o marco M-365, de coordenada 
N = 9.626.465,15m e e = 660.085,12m; 27,92 m e azimute plano 
188°05’33” até o marco M-366, de coordenada N = 9.626.437,51m e e = 
660.081,19m; 706,82 m e azimute plano 285°10’59” até o marco M-367, 
de coordenada N = 9.626.622,63m e e = 659.399,04m; 17,28 m e azimu-
te plano 285°11’39” até o marco M-368, de coordenada N = 9.626.627,16m 
e e = 659.382,36m; 46,97 m e azimute plano 285°10’53” até o marco 
M-369, de coordenada N = 9.626.639,46m e e = 659.337,03m; 51,36 m 
e azimute plano 285°10’51” até o marco M-370, de coordenada N = 
9.626.652,91m e e = 659.287,46m; 36,97 m e azimute plano 285°11’38” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.626.662,60m e e = 659.251,78m; 
12,48 m e azimute plano 285°11’41” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.626.665,87m e e = 659.239,74m; 99,41 m e azimute plano 285°10’47” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.626.691,90m e e = 659.143,80m; 
13,54 m e azimute plano 285°11’45” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.626.695,45m e e = 659.130,73m; 56,41 m e azimute plano 285°10’46” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.626.710,22m e e = 659.076,29m; 
20,23 m e azimute plano 285°11’26” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.626.715,52m e e = 659.056,77m; 76,19 m e azimute plano 285°11’14” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.626.735,48m e e = 658.983,24m; 
45,00 m e azimute plano 285°10’33” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.626.747,26m e e = 658.939,81m; 24,54 m e azimute plano 285°11’30” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.626.753,69m e e = 658.916,13m; 
0,74 m e azimute plano 198°55’29” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.626.752,99m e e = 658.915,89m; 19,65 m e azimute plano 264°04’08” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.626.750,96m e e = 658.896,35m; 
4,58 m e azimute plano 264°06’55” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.626.750,49m e e = 658.891,79m; 8,79 m e azimute plano 264°03’21” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.626.749,58m e e = 658.883,05m; 
24,44 m e azimute plano 264°04’54” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.626.747,06m e e = 658.858,74m; 0,57 m e azimute plano 263°59’28” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.626.747,00m e e = 658.858,17m; 
17,47 m e azimute plano 264°03’16” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.626.745,19m e e = 658.840,79m; 12,63 m e azimute plano 264°05’27” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.626.743,89m e e = 658.828,23m; 
9,43 m e azimute plano 264°02’08” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.626.742,91m e e = 658.818,85m; 228,93 m e azimute plano 
264°04’14” até o marco M-389, de coordenada N = 9.626.719,26m e e = 
658.591,14m; 45,12 m e azimute plano 264°04’19” até o marco M-390, de 
coordenada N = 9.626.714,60m e e = 658.546,26m; 10,32 m e azimute 
plano 264°02’46” até o marco M-391, de coordenada N = 9.626.713,53m 
e e = 658.536,00m; 1,41 m e azimute plano 336°09’41” até o marco 
M-392, de coordenada N = 9.626.714,82m e e = 658.535,43m; 3,03 m e 
azimute plano 271°19’24” até o marco M-393, de coordenada N = 
9.626.714,89m e e = 658.532,40m; 2,35 m e azimute plano 271°27’45” 
até o marco M-394, de coordenada N = 9.626.714,95m e e = 658.530,05m; 
6,39 m e azimute plano 271°26’04” até o marco M-395, de coordenada N 
= 9.626.715,11m e e = 658.523,66m; 20,33 m e azimute plano 271°26’16” 
até o marco M-396, de coordenada N = 9.626.715,62m e e = 658.503,34m; 
66,69 m e azimute plano 271°26’37” até o marco M-397, de coordenada N 
= 9.626.717,30m e e = 658.436,67m; 134,85 m e azimute plano 
271°26’10” até o marco M-398, de coordenada N = 9.626.720,68m e e = 
658.301,86m; 172,17 m e azimute plano 271°26’28” até o marco M-399, 
de coordenada N = 9.626.725,01m e e = 658.129,74m; 2,94 m e azimute 
plano 271°21’50” até o marco M-400, de coordenada N = 9.626.725,08m 
e e = 658.126,80m; 173,81 m e azimute plano 271°26’26” até o marco 
M-401, de coordenada N = 9.626.729,45m e e = 657.953,04m; 142,86 m 
e azimute plano 270°00’43” até o marco M-402, de coordenada N = 
9.626.729,48m e e = 657.810,18m; 39,59 m e azimute plano 269°20’56” 
até o marco P-001, de coordenada N = 9.626.729,03m e e = 657.770,59m; 
deste, segue pela Margem direita do rio andiroba, com a seguinte distân-
cia: 22.866,04m até o marco P-318, de coordenada N = 9.648.168,03m e 
e = 659.091,13m; deste, segue pela Margem direita do igarapé Puanopã, 
com a seguinte distância: 12.723,27 até o marco P-922, de coordenada N 
= 9.648.249,28m e e = 659.149,48m; deste, segue pela Margem direita 
do rio andiroba, com a seguinte distância: 19.863,58m até o marco 
P-1188, de coordenada N = 9.664.692,47m e e = 650.408,70m; 58,50 m 
e azimute plano 5°07’09” até o marco M-403, de coordenada N = 
9.664.750,74m e e = 650.413,92m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido oeste/este) da av.boa ventura, com a se-
guinte distância:  84,23 m e azimute plano 99°33’39” até o marco M-404, 

de coordenada N = 9.664.736,75m e e = 650.496,98m; 0,22 m e azimute 
plano 97°45’55” até o marco M-405, de coordenada N = 9.664.736,72m e 
e = 650.497,20m; 15,95 m e azimute plano 93°20’36” até o marco M-406, 
de coordenada N = 9.664.735,79m e e = 650.513,12m; 43,64 m e azimu-
te plano 185°18’44” até o marco M-407, de coordenada N = 9.664.692,34m 
e e = 650.509,08m; 0,33 m e azimute plano 180°00’00” até o marco 
M-408, de coordenada N = 9.664.692,01m e e = 650.509,08m; 0,33 m e 
azimute plano 171°23’04” até o marco M-409, de coordenada N = 
9.664.691,68m e e = 650.509,13m; 0,33 m e azimute plano 162°07’17” 
até o marco M-410, de coordenada N = 9.664.691,37m e e = 650.509,23m; 
0,33 m e azimute plano 151°06’48” até o marco M-411, de coordenada N 
= 9.664.691,08m e e = 650.509,39m; 0,32 m e azimute plano 143°50’31” 
até o marco M-412, de coordenada N = 9.664.690,82m e e = 650.509,58m; 
0,33 m e azimute plano 133°46’52” até o marco M-413, de coordenada N 
= 9.664.690,59m e e = 650.509,82m; 0,33 m e azimute plano 122°44’07” 
até o marco M-414, de coordenada N = 9.664.690,41m e e = 650.510,10m; 
0,33 m e azimute plano 115°01’01” até o marco M-415, de coordenada N 
= 9.664.690,27m e e = 650.510,40m; 0,32 m e azimute plano 104°28’13” 
até o marco M-416, de coordenada N = 9.664.690,19m e e = 650.510,71m; 
37,67 m e azimute plano 100°24’54” até o marco M-417, de coordenada N 
= 9.664.683,38m e e = 650.547,76m; 14,86 m e azimute plano 100°23’15” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.664.680,70m e e = 650.562,38m; 
68,07 m e azimute plano 111°48’05” até o marco M-419, de coordenada N 
= 9.664.655,42m e e = 650.625,58m; 37,30 m e azimute plano 118°45’01” 
até o marco M-420, de coordenada N = 9.664.637,48m e e = 650.658,28m; 
0,30 m e azimute plano 113°11’55” até o marco M-421, de coordenada N 
= 9.664.637,36m e e = 650.658,56m; 0,05 m e azimute plano 111°48’05” 
até o marco M-422, de coordenada N = 9.664.637,34m e e = 650.658,61m; 
16,67 m e azimute plano 108°25’27” até o marco M-423, de coordenada N 
= 9.664.632,07m e e = 650.674,43m; 39,84 m e azimute plano 111°48’24” 
até o marco M-424, de coordenada N = 9.664.617,27m e e = 650.711,42m; 
0,05 m e azimute plano 111°48’05” até o marco M-425, de coordenada N 
= 9.664.617,25m e e = 650.711,47m; 0,05 m e azimute plano 111°48’05” 
até o marco M-426, de coordenada N = 9.664.617,23m e e = 650.711,52m; 
7,12 m e azimute plano 108°41’23” até o marco M-427, de coordenada N 
= 9.664.614,95m e e = 650.718,26m; 53,37 m e azimute plano 108°41’10” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.664.597,85m e e = 650.768,82m; 
15,43 m e azimute plano 108°40’11” até o marco M-429, de coordenada N 
= 9.664.592,91m e e = 650.783,44m; 46,53 m e azimute plano 111°19’33” 
até o marco M-430, de coordenada N = 9.664.575,99m e e = 650.826,78m; 
39,89 m e azimute plano 111°47’36” até o marco M-431, de coordenada N 
= 9.664.561,18m e e = 650.863,82m; 0,05 m e azimute plano 111°48’05” 
até o marco M-432, de coordenada N = 9.664.561,16m e e = 650.863,87m; 
0,18 m e azimute plano 106°23’22” até o marco M-433, de coordenada N 
= 9.664.561,11m e e = 650.864,04m; 44,93 m e azimute plano 105°01’45” 
até o marco M-434, de coordenada N = 9.664.549,46m e e = 650.907,43m; 
0,17 m e azimute plano 100°00’29” até o marco M-435, de coordenada N 
= 9.664.549,43m e e = 650.907,60m; 0,16 m e azimute plano 100°37’11” 
até o marco M-436, de coordenada N = 9.664.549,40m e e = 650.907,76m; 
43,60 m e azimute plano 95°34’05” até o marco M-437, de coordenada N 
= 9.664.545,17m e e = 650.951,15m; 0,19 m e azimute plano 93°00’46” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.664.545,16m e e = 650.951,34m; 
0,12 m e azimute plano 85°14’11” até o marco M-439, de coordenada N = 
9.664.545,17m e e = 650.951,46m; 35,90 m e azimute plano 86°38’48” 
até o marco M-440, de coordenada N = 9.664.547,27m e e = 650.987,30m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido sudoes-
te/Nordeste) da rua jK, com a seguinte distância:  108,22 m e azimute 
plano 95°02’29” até o marco M-441, de coordenada N = 9.664.537,76m e 
e = 651.095,10m; 0,09 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-442, 
de coordenada N = 9.664.537,76m e e = 651.095,19m; 0,16 m e azimute 
plano 90°00’00” até o marco M-443, de coordenada N = 9.664.537,76m e 
e = 651.095,35m; 0,18 m e azimute plano 83°39’35” até o marco M-444, 
de coordenada N = 9.664.537,78m e e = 651.095,53m; 0,16 m e azimute 
plano 82°52’30” até o marco M-445, de coordenada N = 9.664.537,80m e 
e = 651.095,69m; 0,18 m e azimute plano 73°36’38” até o marco M-446, 
de coordenada N = 9.664.537,85m e e = 651.095,86m; 0,16 m e azimute 
plano 71°33’54” até o marco M-447, de coordenada N = 9.664.537,90m e 
e = 651.096,01m; 0,21 m e azimute plano 64°39’14” até o marco M-448, 
de coordenada N = 9.664.537,99m e e = 651.096,20m; 0,18 m e azimute 
plano 63°26’06” até o marco M-449, de coordenada N = 9.664.538,07m e 
e = 651.096,36m; 3,75 m e azimute plano 58°59’02” até o marco M-450, 
de coordenada N = 9.664.540,00m e e = 651.099,57m; 8,54 m e azimute 
plano 59°02’52” até o marco M-451, de coordenada N = 9.664.544,39m e 
e = 651.106,89m; 0,32 m e azimute plano 55°18’17” até o marco M-452, 
de coordenada N = 9.664.544,57m e e = 651.107,15m; 0,32 m e azimute 
plano 43°43’37” até o marco M-453, de coordenada N = 9.664.544,80m e 
e = 651.107,37m; 0,31 m e azimute plano 37°14’05” até o marco M-454, 
de coordenada N = 9.664.545,05m e e = 651.107,56m; 0,31 m e azimute 
plano 26°33’54” até o marco M-455, de coordenada N = 9.664.545,33m e 
e = 651.107,70m; 41,30 m e azimute plano 22°37’42” até o marco M-456, 
de coordenada N = 9.664.583,45m e e = 651.123,59m; 45,34 m e azimu-
te plano 21°48’05” até o marco M-457, de coordenada N = 9.664.625,55m 
e e = 651.140,43m; 52,56 m e azimute plano 36°51’48” até o marco 
M-458, de coordenada N = 9.664.667,60m e e = 651.171,96m; 41,02 m 
e azimute plano 41°52’38” até o marco M-459, de coordenada N = 
9.664.698,14m e e = 651.199,34m; 44,88 m e azimute plano 48°49’17” 
até o marco M-460, de coordenada N = 9.664.727,69m e e = 651.233,12m; 
0,10 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-461, de coordenada N = 
9.664.727,76m e e = 651.233,19m; 7,98 m e azimute plano 46°03’56” até 
o marco M-462, de coordenada N = 9.664.733,30m e e = 651.238,94m; 
0,05 m e azimute plano 36°52’12” até o marco M-463, de coordenada N = 
9.664.733,34m e e = 651.238,97m; 33,13 m e azimute plano 46°03’07” 
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até o marco M-464, de coordenada N = 9.664.756,33m e e = 651.262,82m; 
0,21 m e azimute plano 45°00’00” até o marco M-465, de coordenada N = 
9.664.756,48m e e = 651.262,97m; 0,11 m e azimute plano 33°41’24” até 
o marco M-466, de coordenada N = 9.664.756,57m e e = 651.263,03m; 
10,59 m e azimute plano 36°51’33” até o marco M-467, de coordenada N 
= 9.664.765,04m e e = 651.269,38m; 0,29 m e azimute plano 33°41’24” 
até o marco M-468, de coordenada N = 9.664.765,28m e e = 651.269,54m; 
0,29 m e azimute plano 24°46’31” até o marco M-469, de coordenada N = 
9.664.765,54m e e = 651.269,66m; 0,29 m e azimute plano 15°56’43” até 
o marco M-470, de coordenada N = 9.664.765,82m e e = 651.269,74m; 
30,29 m e azimute plano 12°06’00” até o marco M-471, de coordenada N 
= 9.664.795,44m e e = 651.276,09m; 47,69 m e azimute plano 12°48’23” 
até o marco M-472, de coordenada N = 9.664.841,94m e e = 651.286,66m; 
58,23 m e azimute plano 15°47’43” até o marco M-473, de coordenada N 
= 9.664.897,97m e e = 651.302,51m; 29,80 m e azimute plano 16°30’48” 
até o marco M-474, de coordenada N = 9.664.926,54m e e = 651.310,98m; 
0,07 m e azimute plano 15°56’43” até o marco M-475, de coordenada N = 
9.664.926,61m e e = 651.311,00m; 42,35 m e azimute plano 14°23’03” 
até o marco M-476, de coordenada N = 9.664.967,63m e e = 651.321,52m; 
29,75 m e azimute plano 29°14’10” até o marco M-477, de coordenada N 
= 9.664.993,59m e e = 651.336,05m; 24,26 m e azimute plano 46°44’12” 
até o marco M-478, de coordenada N = 9.665.010,22m e e = 651.353,72m; 
40,07 m e azimute plano 54°38’25” até o marco M-479, de coordenada N 
= 9.665.033,41m e e = 651.386,40m; 51,05 m e azimute plano 55°58’48” 
até o marco M-480, de coordenada N = 9.665.061,97m e e = 651.428,71m; 
0,19 m e azimute plano 53°44’46” até o marco M-481, de coordenada N = 
9.665.062,08m e e = 651.428,86m; 32,83 m e azimute plano 50°34’27” 
até o marco M-482, de coordenada N = 9.665.082,93m e e = 651.454,22m; 
0,37 m e azimute plano 117°15’19” até o marco M-483, de coordenada N 
= 9.665.082,76m e e = 651.454,55m; 0,87 m e azimute plano 107°23’36” 
até o marco M-484, de coordenada N = 9.665.082,50m e e = 651.455,38m; 
0,88 m e azimute plano 97°51’12” até o marco M-485, de coordenada N = 
9.665.082,38m e e = 651.456,25m; 0,87 m e azimute plano 87°22’03” até 
o marco M-486, de coordenada N = 9.665.082,42m e e = 651.457,12m; 
0,87 m e azimute plano 78°02’36” até o marco M-487, de coordenada N = 
9.665.082,60m e e = 651.457,97m; 44,35 m e azimute plano 72°38’37” 
até o marco M-488, de coordenada N = 9.665.095,83m e e = 651.500,30m; 
0,28 m e azimute plano 70°54’23” até o marco M-489, de coordenada N = 
9.665.095,92m e e = 651.500,56m; 55,33 m e azimute plano 68°57’50” 
até o marco M-490, de coordenada N = 9.665.115,78m e e = 651.552,20m; 
0,81 m e azimute plano 64°23’04” até o marco M-491, de coordenada N = 
9.665.116,13m e e = 651.552,93m; 41,54 m e azimute plano 59°20’54” 
até o marco M-492, de coordenada N = 9.665.137,31m e e = 651.588,67m; 
0,55 m e azimute plano 55°26’15” até o marco M-493, de coordenada N = 
9.665.137,62m e e = 651.589,12m; 33,08 m e azimute plano 53°08’51” 
até o marco M-494, de coordenada N = 9.665.157,46m e e = 651.615,59m; 
74,48 m e azimute plano 52°55’26” até o marco M-495, de coordenada N 
= 9.665.202,36m e e = 651.675,01m; 32,65 m e azimute plano 56°18’53” 
até o marco M-496, de coordenada N = 9.665.220,47m e e = 651.702,18m; 
25,30 m e azimute plano 69°46’02” até o marco M-497, de coordenada N 
= 9.665.229,22m e e = 651.725,92m; 42,17 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-498, de coordenada N = 9.665.229,22m e e = 651.768,09m; 
44,37 m e azimute plano 103°37’22” até o marco M-499, de coordenada N 
= 9.665.218,77m e e = 651.811,21m; deste segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido oeste/este) da rodovia estadual Pa-151, 
com a seguinte distância:  21,26 m e azimute plano 102°36’17” até o mar-
co M-500, de coordenada N = 9.665.214,13m e e = 651.831,96m; 0,05 m 
e azimute plano 101°18’36” até o marco M-501, de coordenada N = 
9.665.214,12m e e = 651.832,01m; 11,44 m e azimute plano 102°34’01” 
até o marco M-502, de coordenada N = 9.665.211,63m e e = 651.843,18m; 
0,24 m e azimute plano 104°37’15” até o marco M-503, de coordenada N 
= 9.665.211,57m e e = 651.843,41m; 11,27 m e azimute plano 102°33’23” 
até o marco M-504, de coordenada N = 9.665.209,12m e e = 651.854,41m; 
0,22 m e azimute plano 97°45’55” até o marco M-505, de coordenada N = 
652.181,73m e e = 651.854,63m; 0,20 m e azimute plano 104°44’37” até 
o marco M-506, de coordenada N = 9.665.209,04m e e = 651.854,82m; 
44,06 m e azimute plano 97°45’38” até o marco M-507, de coordenada N 
= 9.665.203,09m e e = 651.898,48m; 0,28 m e azimute plano 96°06’56” 
até o marco M-508, de coordenada N = 9.665.203,06m e e = 651.898,76m; 
21,52 m e azimute plano 94°30’18” até o marco M-509, de coordenada N 
= 9.665.201,37m e e = 651.920,21m; 2,93 m e azimute plano 94°30’13” 
até o marco M-510, de coordenada N = 9.665.201,14m e e = 651.923,13m; 
34,61 m e azimute plano 94°29’29” até o marco M-511, de coordenada N 
= 9.665.198,43m e e = 651.957,63m; 0,31 m e azimute plano 93°41’29” 
até o marco M-512, de coordenada N = 9.665.198,41m e e = 651.957,94m; 
79,40 m e azimute plano 90°57’09” até o marco M-513, de coordenada N 
= 9.665.197,09m e e = 652.037,33m; 65,30 m e azimute plano 90°34’45” 
até o marco M-514, de coordenada N = 9.665.196,43m e e = 652.102,63m; 
79,43 m e azimute plano 95°14’13” até o marco M-515, de coordenada N 
= 9.665.189,18m e e = 652.181,73m; 59,89 m e azimute plano 96°58’19” 
até o marco M-516, de coordenada N = 9.665.181,91m e e = 652.241,18m; 
0,61 m e azimute plano 92°48’56” até o marco M-517, de coordenada N = 
9.665.181,88m e e = 652.241,79m; 0,51 m e azimute plano 87°45’15” até 
o marco M-518, de coordenada N = 9.665.181,90m e e = 652.242,30m; 
195,48 m e azimute plano 84°10’19” até o marco M-519, de coordenada N 
= 9.665.201,75m e e = 652.436,77m; 0,39 m e azimute plano 82°41’39” 
até o marco M-520, de coordenada N = 9.665.201,80m e e = 652.437,16m; 
82,14 m e azimute plano 79°19’19” até o marco M-521, de coordenada N 
= 9.665.217,02m e e = 652.517,88m; 0,48 m e azimute plano 76°49’39” 
até o marco M-522, de coordenada N = 9.665.217,13m e e = 652.518,35m; 
99,68 m e azimute plano 73°50’29” até o marco M-523, de coordenada N 
= 9.665.244,87m e e = 652.614,09m; 164,17 m e azimute plano 77°48’55” 

até o marco M-524, de coordenada N = 9.665.279,52m e e = 652.774,56m; 
0,15 m e azimute plano 78°41’24” até o marco M-525, de coordenada N = 
9.665.279,55m e e = 652.774,71m; 120,70 m e azimute plano 77°49’04” 
até o marco M-526, de coordenada N = 9.665.305,02m e e = 652.892,69m; 
0,05 m e azimute plano 68°11’55” até o marco M-527, de coordenada N = 
9.665.305,04m e e = 652.892,74m; 15,65 m e azimute plano 77°49’43” 
até o marco M-528, de coordenada N = 9.665.308,34m e e = 652.908,04m;  
0,06 m e azimute plano 80°32’16” m até o marco M-001, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. todas as coordenadas aqui descritas encon-
tram-se representadas no sistema UtM, referenciadas ao Meridiano cen-
tral nº 51°00’, fuso -22, tendo como datum o sirgas2000. todos os 
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de pro-
jeção U t M.
II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – deterMiNar à diretoria de gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-deaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca baião-Pa.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 785128

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto Nº: 007/2022 -itERPA
coNtrataNte: iNstitUto de terras do Pará – iterPa - cNPj: 
05.089.495/0001-90
coNtratado: r. Master coMÉrcio de aliMeNtos eireli - cNPj: 
26.892.930/0001-90
eNdereÇo: rUa PeriMetral, aNexo galPÃo a, Nº 04, ceP: 67.125-
119, telefoNe: (91) 98582-9870.
Processo: 2021/780126.
objeto: forNeciMeNto de Materiais do grUPo de gêNeros ali-
MeNtÍcios, Para abastecer ao iNstitUto de terras do Pará-iter-
Pa, Pelo Prazo de 12 (doze) Meses.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei Nº 8666/93 e lei Nº 10.520/02.
vigêNcia: 11/04/2022 a 10/04/2023 (12 Meses).
valor global: r$49.375,00 (QUareNta e Nove Mil, trezeNtos e se-
teNta ciNco reais).
exercÍcio: 2022- aÇÃo: 273.646 - Proj./ativ.: 21.122.1297.8338 - foN-
te: 0661007852 - eleMeNto de desPesa: 339030 P.i.: 412.000.8338c
data assiNatUra: 11/04/2022 - ordeNador: brUNo YoHeiji KoNo 
raMos - PresideNte

Protocolo: 784939

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 776/2022 DE 13/04/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária nos Municí-
pios  de jacareacanga e Novo Progresso.
Período: 23/04 a 22/05/2022 (29,9) e 23/04 a 09/05/2022 ( 16,5) diárias
servidores:
-5961519/1- fabricio Martins silva (ass.técnico –deaf)
-5956627/1- Jefferson Barbosa da Silva (Ass.Técnico –DEAF)
-5938875/2- leidiane ribeiro Medeiros ( téc. deaf)
-5903089/4- leonardo Nascimento dos santos júnior (téc. deaf)
-5947539-2- luís felipe de oliveira foro (téc. deaf)
-80845071/1- Mario sergio de lima sousa (téc. deaf/gerente)
ordeNador: bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 785129
PoRtARiA Nº 777/2022 DE 13/04/2022

objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária no município  de 
redenção.
Período: 18/04 a 17/05/2022 (29,9) diárias
servidores:
-80845159/1- edilson batista dutra (ass.téc. deaf )
-8002811/2- fábio roberto dos reis Monteiro (téc. deaf)
-55587263/2- luiz alberto leão Pereira (ass.técnico –deaf)
-5961610/1- Maria de fatima sousa da silva (téc. deaf)
-5961506/1- rafaela aquino rodrigues da silva (ass.técnico –deaf)
-316.7054/1- raimundo Hugo de Moraes filho (téc. agrícola)
-316.8140/1- rui josé carvalho de almeida  (técnico agrimensor)
-13366/1- Marcelo Pinto de almeida (Motorista)
-57197740/1- ruy guilherme ferreira de alcântara (Motorista)
ordeNador: bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 785176
PoRtARiA Nº 765/22 DE 13/04/2022

objetivo: reunião com o iNcra
Municipio:santarém
Periodo:14/04/2022(0,5) diária
servidores:
-5717-5032/2-flavio ricardo albuquerque azevedo-Procurador autárquico
-ordenador:bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 785422
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féRiAs
.

REPuBLicADA PoR coNtER iNcoRREçÕEs
PoRtARiA Nº 0760/2022

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;
resolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

MatricUla servidor lotaÇÃo Periodo aQUisitivo
5957350/1 emelyn larissa lima da silva glt 05/04/2022 a 04/05/2022 2020/2021
80845073/1 gizelle do socorro  araujo de alencar ca 20/05/2022 a 18/06/2022 2021/2022
3169480/1 Henri gorki da silva Pina cdi 16/05/2022 a 14/06/2022 2019/2020
57221039/1 lucas oliveira de almeida sobrinho sPj 25/04/2022 a 09/05/2022 2019/2020
3166350/1 Maria das graças barbosa gama daf 04/04/2022 a 03/05/2022’ 2020/2021
3167640/1 ozete costa de Mendonça cdi 06/04/2022 a 05/05/2022 2018/2019
3167682/1 raimundo raiol lopes ggP 04/04/2022 a 03/05/2022 2019/2020

Publique-se
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, em 06 
de abril de 2022.

Protocolo: 785364

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRAtA
.

Na Portaria de Licença Prêmio Nº1602/2022 de 05/04/22, publica-
da no doe nº 34931 de 12 de abril de 2022.
onde se lê: liceNÇa PrêMio de MarÇo.22
Leia-se: liceNÇa PrêMio de abril.22

Protocolo: 785219

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 1938/2022: beNeficiário: 
elizabete NiKolaK; Matrícula: 57234514;função:20agricultura;Programa: 
1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: realizar pagamen-
to de despesa pessoa física.elemento de despesa / valor: 339036/47/ r$ 
1.920,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 785208
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 1914/2022: beNeficiá-
rio: edeNilsoN goMes liMa; Matrícula: 55586105;função:20agricultu-
ra;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: ocorrer 
com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais diversos de 
consumo, para atender eventuais necessidades da Ulsa de Pacajá.elemento 
de despesa / valor: 339030/ r$ 500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: jeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 784986
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 1926/2022: beNeficiá-
rio: joYlsoN beNtes caNto; Matrícula: 55588125;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da gerência de P N erradicação 
de febre aftosa.elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 4.000,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785036

.

.

DiÁRiA
.

Portaria 1937/2022 Objetivo: Dar apoio na fiscalização do comércio de 
agrotóxicos. Considerando que as vilas acima citadas ficam distantes a 
mais de 170 km da sede do município, tem-se a necessidade que o ser-
vidor durma no local, justificando com isso o pedido de diárias dentro do 
município de lotação.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: Novo rePartiMeNto/Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa ser-
vidor: 5948597/ fraNcisco ailtoN barbosa de carvalHo (ageNte 
de defesa agroPecUária) / 2,5 diárias /06/04/2022 a 08/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 785171
Portaria: 1933/2022 objetivo: acompanhar as atividades de padroniza-
ção operacional nas respectivas regionais nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo geraldo do aragUaia/Pa 
destino: redeNÇÃo,tUcUMÃ,xiNgUara/Pa servidor: 5890191/ YKaro 
lUa alMeida MartiNs (aUxiliar de caMPo) / 6,5 diárias / 24/04/2022 
a 30/04/2022.ordenador: aMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 785142

Portaria: 1936/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa 
destino: belterra/Pa servidor: 8011389/ ferNaNdo beNtes correa 
(ageNte de defesa agroPecUária) / 2,0 diárias / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 785163
Portaria: 1934/2022 objetivo: realizar cadastramento de cultivos agrí-
colas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocajUba/
Pa destino: liMoeiro do ajUrU/Pa servidor: 54193762/joao QUei-
roz rodrigUes (aUxiliar de caMPo) / 3,5 diárias / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 785157
Portaria: 1935/2022 objetivo: realizar cadastramento de cultivos agrícolas.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: abaetetUba/Pa des-
tino: liMoeiro do ajUrU/Pa servidor: 54188832/ WellitoN dos saNtos 
leMos (ageNte de defesa agroPecUária) / 3,5 diárias / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 785159
Portaria: 1932/2022 objetivo: reunião técnica com servidores da adePará.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: 
caMetá,igaraPÉ-Miri,MocajUba,MojU/Pa servidor: 55588167/clovis ce-
sar dias carNeiro (MÉdico veteriNário) / 3,5 diárias / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 785130
Portaria: 1931/2022 objetivo: dar apoio em ação promovida em parceria 
entre adePara e prefeitura para orientação técnica e cadastro de apicultores 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta-
rÉM Novo/Pa destino: sÃo joÃo de Pirabas/Pa servidor: 5939071/ jaQUe-
liNe MeNdes de Melo (ageNte fiscal agroPecUário) / 2,5 diárias / 
06/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785121
Portaria: 1930/2022 objetivo: realizar fiscalização volante para coibir, 
o trânsito irregular de produtos e subprodutos de origem animal de ori-
gem animal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra 
alta/Pa destino: bragaNÇa,cacHoeira do Piriá,caPaNeMa,doM eli-
seU,saNta Maria do Pará/Pa servidor: 54188793/ brUNo ever oli-
veira cHUcre (ageNte de defesa agroPecUária) / 6,5 diárias / 
04/04/2022 a 10/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785117
Portaria: 1924/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário, no 
saneamento de anemia infecciosa equina em propriedade, localizada no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio 
Maria/Pa destino: baNNacH/Pa servidor: 6403321/ aNdressa NU-
Nes de oliveira (ageNte de defesa agroPecUária) / 0,5 diária / 
18/04/2022 a 18/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785070
Portaria: 1925/2022 objetivo: realizar o saneamento de anemia in-
fecciosa equina em propriedades, localizadas no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio Maria/Pa destino: baN-
NacH/Pa servidor: 57175962/ eUfrasio jacoMe de MoUra filHo (MÉ-
dico veteriNário) / 1,5 diária / 12/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785080
Portaria: 1919/2022 Objetivo: Realizar fiscalizações em revenda agro-
pecuária localizada na Vila Rio Vermelho. Justifica-se o pedido de diárias 
para o mesmo município de origem devido a revenda localizar-se a 90 
km de distância da sede do município e as estradas serem de difícil aces-
so.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: xiNgUara/
Pa destino: xiNgUara/Pa servidor: 57223367/ deYvesoN goMes de 
bastos (ageNte de defesa agroPecUária) / 0,5 diária / 08/04/2022 
a 08/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785029
Portaria: 1920/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para cumpri-
mento do decreto estadual n° 2.246 de 23 de março de 2022.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPitÃo PoÇo/Pa  destino: 
abel figUeiredo,doM eliseU,Marabá,roNdoN do Pará/Pa servidor: 
54193830/ jorgeNor loUriNHo cardoso (aUxiliar de caMPo) / 4,5 
diárias / 11/04/2022 a 15/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 785038
Portaria: 1927/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e 
registro inicial em granja avícola nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: saNta izabel do Pará/Pa destino: be-
Nevides, saNta bárbara do Pará/Pa servidor: 57217053/ leaNdro 
loPes raMos (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNá-
rio) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022 ordenador: jeffersoN 
PiNto de oliveira.

Protocolo: 785040
Portaria: 1928/2022 objetivo: realizar sacrifício de 03 equídeos em pro-
priedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: altaMira/Pa destino: vitÓria do xiNgU/Pa servidor: 5648106/
ozias Pereira de soUza (fiscal estadUal agroPecUário) / 0,5 
diária / 13/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 785046
Portaria: 1921/2022 objetivo: auxiliar o fea a realizar sacrifício de 03 
equídeos na faz. 2 irmão.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: altaMira/Pa destino: vitÓria do xiNgU/Pa servidor: 5648106/ 
griMaldi lUiz Mafra (aUxiliar de caMPo) / 0,5 diária / 13/04/2022 
a 13/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785048
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Portaria: 1922/2022 objetivo: conduzir servidor com o objetivo de re-
alizar treinamento de equipes do siM do município sob o ponto de vista 
higiênico sanitário e administrativo para implantação do siM municipal no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/
Pa destino: barcareNa/Pa servidor: 54187223/ ovidio goMes bricio 
Neto (Motorista) / 1,5 diária / 18/04/2022 a 19/04/2022.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785056
Portaria: 1929/2022 objetivo: dar apoio ao gerente na visita aos es-
critórios com objetivo de reunir com os servidores sobre as novas estra-
tégias para cumprir as metas dos Programas sanitários.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: xiNgUara/Pa destino: caNaÃ 
dos carajás, saPUcaia/Pa servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUes 
sobral (assisteNte adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 
20/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785058
Portaria: 1923/2022 objetivo: dar apoio ao médico veterinário, no 
saneamento de anemia infecciosa equina em propriedade, localizada no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio 
Maria/Pa destino: baNNacH/Pa servidor: 6403321/ aNdressa NU-
Nes de oliveira (ageNte de defesa agroPecUária) / 1,5 diária / 
12/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785065
Portaria: 1915/2022 objetivo: reunir com servidores integrantes da 
equipe estadual de educação sanitária sobre o conselho municipal de de-
senvolvimento rural.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.ori-
gem: belÉM/Pa destino: Marabá, roNdoN do Pará, tUcUrUÍ/Pa.ser-
vidor: 5906722/ KariNa cardoso NUNes (gereNte) / 3,5 diárias / 
05/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785000
Portaria: 1916/2022 objetivo: realizar sacrifício 01 equídeo na faz. 
rancho terra Nova região do assurini - km 86 travessão do espelho.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: altaMira/Pa desti-
no: altaMira/Pa servidor: 5648106/ozias Pereira de soUza (fiscal 
estadUal agroPecUário) / 0,5 diária / 14/04/2022 a 14/04/2022.
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785012
Portaria: 1918/2022 objetivo: realizar entrega de vacinas contra bru-
celose nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: sÃo geraldo do aragUaia/Pa destino: brejo graNde do ara-
gUaia,PalestiNa do Pará,PiÇarra,sÃo doMiNgos do aragUaia,sÃo 
joÃo do aragUaia/Pa servidor: 6403722/ saNdra Pereira da silva 
(gereNte) / 4,5 diárias / 18/04/2022 a 22/04/2022.ordenador: jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785017
Portaria: 1917/2022 objetivo: dar apoio em saneamento em pro-
priedades focos de a.i.e coleta de continuidade.fundamento legal: lei 
5.810/94 art.145/149.origem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa ser-
vidor: 57223522/ leaNdro de soUsa e silva (assisteNte adMiNis-
trativo) / 2,5 diárias / 25/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: jeffer-
soN PiNto de oliveira.

Protocolo: 785018
Portaria: 1909/2022 objetivo: reunir junto ao gerente regional para 
aprimorar conhecimentos quanto aos processos da adePara e dar apoio 
técnico e administrativo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Placas/Pa destino: itaitUba/Pa servidor: 5922844/ 
alex saNdro de oliveira barata jUNior (aUxiliar de caMPo) / 6,5 
diárias / 17/04/2022 a 23/04/2022. ordenador: alex fabiaNo de al-
Meida Hage.

Protocolo: 784961
Portaria: 1908/2022 objetivo: conduzir o servidor com o objetivo de 
palestrar no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: belÉM/Pa destino: breU braNco/Pa servidor: 57232250/ WilliaM 
cÉsar soares lobato (Motorista) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 
20/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 784956
Portaria: 1907/2022 objetivo: atendimento e acompanhamento psicos-
social dos servidores, e orientações quanto aos procedimentos dos recur-
sos Humanos, como frequências, licenças, férias, etc.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: abaetetUba/Pa 
servidor: 54195805/ Karla jUlieta costa da silva de soUsa (as-
sisteNte adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 11/04/2022 a 15/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784951
Portaria: 1910/2022 objetivo: atendimento e acompanhamento psicos-
social dos servidores, e orientações quanto aos procedimentos dos recur-
sos Humanos, como frequências, licenças, férias, etc .fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: abaetetUba/Pa 
servidor: 5947243/ MarzUvetH da silva valeNte NogUeira (assis-
teNte social) / 4,5 diárias /11/04/2022 a 15/04/2022.ordenador: ja-
Mir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784968
Portaria: 1913/2022 objetivo: dar apoio no saneamento de animais em 
02 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
saPUcaia/Pa destino: caNaÃ dos carajás/Pa servidor: 5868203/ joao 
cUstodio de liMa (tÉcNico agrÍcola) / 1,5 diária / 30/03/2022 a 
31/03/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 784982

Portaria: 1912/2022 objetivo: Participar de reunião com a vigilância sa-
nitária e produtores rurais sobre produtos de origem vegetal e supervisão 
técnica em estabelecimentos processadores de derivados da Mandioca e 
Polpa de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: be-
lÉM/Pa destino: caMetá, MocajUba/Pa servidor: 05114640/ elielsoN 
goMes Maia (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 
13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784979
Portaria: 1911/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégico 
relacionado às metas técnicas para o ano de 2022.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: Peixe-boi/Pa destino: caPaNeMa/Pa 
servidor: 54189780/ MadsoN aNtoNio bUlHÕes cavalcaNte (aUxi-
liar de caMPo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784975
Portaria: 1905/2022 objetivo: conduzir os servidores, com o objeti-
vo de implantação do modelo de gestão por resultados para o cumpri-
mento das metas estabelecidas pelo PPa 2022.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: caPaNeMa/Pa ser-
vidor: 57232250/ WilliaM cÉsar soares lobato (Motorista) / 2,5 
diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022. ordenador: jaMir jUNior Para-
gUassU Macedo.

Protocolo: 784943
Portaria: 1906/2022 objetivo: reunir com a gerência regional de Ma-
rabá e a comissão especial de avaliação e desempenho para acompa-
nhamento da avaliação final de estágio probatório.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: ParaUaPebas/Pa destino: Marabá/
Pa servidor: 8606194/vaNdeilsoN belfort MoUra (fiscal estadUal 
agroPecUário) / 1,5 diária / 04/04/2022 a 05/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784944
Portaria: 1904/2022 objetivo: reunir com meio produtivo para tratar 
da importância da coleta de grãos para análise e classificação em empa-
cotadoras nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: belÉM/Pa destino: salvaterra,soUre/Pa servidor: 5950874/ 
jair dos saNtos baHia (gereNte) / 2,5 diárias / 12/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 784938
Portaria: 1900/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: breves/Pa destino: aNajás/Pa servidor: 5942399/ iêda ro-
drigUes da silva (aUxiliar de caMPo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 
13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784914
Portaria: 1901/2022 objetivo: realizar fiscalização em dezesseis 
pontos de comércio de sementes e/ou mudas localizados no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra alta/Pa 
destino: castaNHal/Pa servidor: 54187029/ clecio leaNdro goMes 
de MeNdoNca (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 3,5 diárias / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784916
Portaria: 1902/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da ca-
rambola.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNta izabel 
do Pará/Pa destino: beNevides/Pa servidor: 54187465 /Marilia ferNaN-
des de soUsa (ageNte fiscal agroPecUário) / 0,5 diária / 05/04/2022 a 
05/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784917
Portaria: 1903/2022 Objetivo: Realizar inspeção fitossanitária e confirmação 
dos dados cadastrais em lavouras de soja em 05 propriedades no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNceiÇÃo do ara-
gUaia/Pa destino: saNtaNa do aragUaia/Pa servidor: 57234553/ lUciaNa 
de soUza loPes (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 4,5 diárias / 04/04/2022 a 
08/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784918
Portaria: 1892/2022 objetivo: Participar de reunião da comissão relaciona-
dos ao Pad no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
abaetetUba/Pa destino: belÉM/Pa servidor: 5906123/ jacQUeliNe rodri-
gUes saMPaio (assisteNte adMiNistrativo) / 3,5 diárias / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784889
Portaria: 1895/2022 Objetivo: Vistoria técnica para verificação das con-
dições higiênico-sanitárias e construções civis de estabelecimentos proces-
sadores de derivados da Mandioca. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: castaNHal, saNta izabel do Pará/
Pa servidor: 54180042/reNata tUMa saba Paes (eNgeNHeiro agrôNo-
Mo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022. ordenador: jaMir jUNior 
ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784896
Portaria: 1896/2022 objetivo: acompanhar técnicos da sesMa/Pa, e fUM-
bio, para fechar o termo de cooperação técnica, a ser celebrado entre a adePa-
rá e Prefeitura de bragança-Pa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: belÉM/Pa destino: bragaNÇa/Pa. servidor: 05861497/ HaMil-
toN altaMiro NoNato da silva (gereNte) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 
20/04/2022. ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784897
Portaria: 1893/2022 objetivo: Participar de reunião na secretaria de agri-
cultura, para tratar do selo artesanal estadual de produtos de origem animal 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/
Pa destino: breU braNco/Pa servidor: 51855510/ aNa Patricia MariNHo 
Melo (MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784892
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Portaria: 1894/2022 objetivo: conduzir servidores para realizarem vis-
torias técnicas em estabelecimentos de produtos derivados da mandioca 
e processadores de polpas de frutas. fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: castaNHal, saNta izabel do 
Pará/Pa servidor: 57223370/ celso lUiz rocHa de jesUs (Motoris-
ta) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior 
ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784894
Portaria: 1898/2022 Objetivo: Vistoria técnica para verificação das con-
dições higiênico-sanitárias e construções civis de estabelecimentos proces-
sadores de derivados da Mandioca.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: caMetá, MocajUba/Pa servidor: 
0024996/jose severiNo dos saNtos silva (eNgeNHeiro agroNo-
Mo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior 
ParagUassU  Macedo. 

Protocolo: 784906
Portaria: 1899/2022 Objetivo: Vistoria técnica para verificação das condições 
higiênico-sanitárias e construções civis de estabelecimentos processadores de 
derivados da Mandioca. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: belÉM/Pa destino: caMetá, MocajUba/Pa servidor: 8010889/Mario 
tavares de PaUla (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 
13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784908
Portaria: 1897/2022 objetivo: acompanhar técnicos da sesMa/Pa, e fUM-
bio, para fechar o termo de cooperação técnica, a ser celebrado entre a ade-
Pará e Prefeitura de tracuateua/Pa.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: tracUateUa/Pa. servidor: 05861497/ 
HaMiltoN altaMiro NoNato da silva (gereNte) / 1,5 diária / 13/04/2022 
a 14/04/2022. ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 784901

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 1712/2022 ADEPARÁ, DE 07 DE ABRiL DE 2022
a agêNcia de defesa agroPecUária do estado do Para – adePará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e xix de decreto 
estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsideraNdo o decreto nº 1462 de 12/04/21 que determina o  art.1º e 
regulamenta o art 74º da lei 5810 de 24 de janeiro de 1994.
conceder férias regulamentares aos servidores da agência de defesa agro-
pecuária do estado do Pará, referente ao mês de abril/2022, conforme 
mapa abaixo.

Protocolo Matrícula Nome Período de 
Aquisitivo Período de Gozo Dias Lotação

2022/281289 5915028/2 joelMir costa gUer-
reiro 2020/2021 04.04.22 a 03.05.22 30  Nova esPeraNca 

do Piria

2022/214663 54180046/ 
2

rUi aUgUsto cardoso 
de castro leao 2020/2021 01.04.22 a 30.04.22 30 Ulsa aNtoNio do 

taUa

registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Melissa MartiNs bezerra silva
gerente de área de gestão de Pessoas
alex fabiaNo de alMeida Hage
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 785506

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 0204/2022 – 13.04.2022
o PresideNte eM exercÍcio da eMater-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, resolve:
r e M a N e j a r, a contar de 14/04/2022, o extensionista rural ii, téc. 
agropecuário – agUiberto rodrigUes alves - Matrícula nº 57210887/1, 
do escritório regional de Marabá, para exercer suas funções no escritório 
local de Marabá/regional Marabá.
PaUlo aUgUsto lobato da silva – Presidente em exercício

Protocolo: 785339

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto DE PREstAção Nº 019/2021
data de assinatura: 12/04/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato por um período de 03(três) meses a contar de 13/04/2022 a 
12/07/2022
dotação orçamentaria:
PrograMa: 1491 – agricUltUra, PecUária, Pesca e aQUicUltUra
aÇÃo: 2070008712-e foraleciMeNto das UNidades de ater
foNte: 0661-recUrso PrÓPrio

eleM.desP: 449052-eQUiPaMeNto e Material PerMaNeNte
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: eMPresa e da s MiraNda
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 784978

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção técNicA 022/2022
PARtEs: EMAtER-PARÁ E PREfEituRA MuNiciPAL DE cEAsA - PA
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços e capacidades técnicas dos partícipes para a elaboração, 
execução e implementação de ações do Projeto de Usina de composta-
gem e banco de alimentos executados pela ceasa-Pa em cooperação com 
a eMater-Pa na unidade de comercialização da ceasa-Pará em belém, 
visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, con-
forme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho (eliminação dos 
altos custos compreendidos pela correta destinação dos resíduos orgânicos 
gerados na ceasa; fomento estatal das atividades de produção rural e 
contribuição para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável 
– ods), visando a melhoria das condições econômicas, ambientais, sanitá-
rias e sociais da ceasa-Pa, a comunidade de trabalhadores informais que 
atuam na área de comercialização da mesma, bem como atender deman-
das das parcerias institucionais.
vigêNcia: 36 meses a partir da data de sua assinatura
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
data da assiNatUra: 29/03/2022
assiNatUras:
rosival PossidôNio do NasciMeNto
Presidente da eMater-Pa
aNtoNio josÉ scaff filHo
Presidente da ceasa-Pa

Protocolo: 785291

.

.

APostiLAMENto
.

PRiMEiRo tERMo DE APostiLAMENto Ao coNtRAto Nº 076/2020
Número: 004/2022
assinatura: 13/04/2022
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a repactuação do 
contrato de prestação de serviço nº 076/2020, em decorrência de reajuste 
de Preço por critério de reajuste de índice, conforme art 69 ii e art. 81, 
§7º da lei federal 13.303/2016. o índice de reajuste do contrato é de 
9,445% no qual o valor global do contrato passará a ser r$ 446.741,92 
(Quatrocentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e um reais e 
noventa e dois centavos)
contrato: 076/2020
empresa: r.s. Matos serviÇos gerais ePP
ordenador: rosival PossidôNio do NasciMeNto
Presidente – eMater - Pará

Protocolo: 785433

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDo - PoRtARiA 029/2022, beNeficiária: dÉ-
bora de soUsa vieira leaNdro / MatrÍcUla: 55585835/1 / cargo 
oU fUNÇÃo: ext. rUral i / MUNicÍPio: Marabá-Pa / objetivo: cUs-
tear desPesas coM serviÇos de ater do escritÓrio regioNal 
de Marabá / coNforMe Proater 2022 / PrograMa: 1491 / Projeto 
atividade: 8711/ foNte: 0101 / eleMeNto de desPesa: 339030=r$ 
1.411,00/ 339039 1.590,00 / valor total r$ 3.001,00 / Prazo Para 
aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNador de des-
Pesas: aNtôNio edielsoN silva de Melo. Pae 2022/447390.

Protocolo: 785504
suPRiMENto DE fuNDo - PoRtARiA 027/2022, beNeficiário: 
abraÃo da gaMa liMa / MatrÍcUla: 57210944 / cargo oU fUNÇÃo: 
ext. rUral i / MUNicÍPio: brejo graNde do aragUaia-Pa / objetivo: 
cUstear desPesas coM serviÇos de ater do esloc de brejo graN-
de do aragUaia-Pa / coNforMe Proater 2022 / PrograMa: 1491 
/ Projeto atividade: 8711/ foNte: 0101 / eleMeNto de desPesa: 
339030=r$ 1.500,00/ 339039 500,00 / valor total r$ 2.000,00 / Pra-
zo Para aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNador 
de desPesas: aNtôNio edielsoN silva de Melo. Pae 2022/4466530

Protocolo: 784924
suPRiMENto DE fuNDo - PoRtARiA 028/2022, beNeficiária: Ma-
rileNe soUza rocHa / MatrÍcUla: 4011384/1 / cargo oU fUNÇÃo: 
aUx. de adMiNistraÇÃo / MUNicÍPio: roNdoN do Pará-Pa / objeti-
vo: cUstear desPesas coM serviÇos de ater do esloc de roNdoN 
do Pará-Pa / coNforMe Proater 2022 / PrograMa: 1491 / Projeto 
atividade: 8711/ foNte: 0101 / eleMeNto de desPesa: 339030=r$ 
1.600,00/ 339039 400,00 / valor total r$ 2.000,00 / Prazo Para 
aPlicaÇÃo: 30 dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordeNador de des-
Pesas: aNtôNio edielsoN silva de Melo. Pae 2022/446889

Protocolo: 784921
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DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiA Nº060/2022;beNeficiária:rosires da sil-
va cardoso;MatrÍcUla :5036216;fUNÇÃo:resP. Pelo NaP;objeti-
vo:ParticiPar da 6ª reUNiÃo extraordiNária do coNselHo de ad-
MiNistraÇÃo 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;ordeNador de desPesa:PaUlo aU-
gUsto lobato da silva.

Protocolo: 785125
PoRtARiA DE DiARiA Nº061/2022;beNeficiário:aNdersoN costa 
dos saNtos;MatrÍcUla :54196307/1;fUNÇÃo:assisteNte adMiNis-
trativo;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: 785282

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito A PuBLicAção No DoE Nº 34.929, DE 11.04.2022; 
Portaria de sUPriMeNto de fUNdo Nº 026/2021; Processo Nº 
2022/427095; NoMe: fraNcisco caMilo dos saNtos filHo; orde-
Nador: aNtoNio edielsoN silva Melo.

Protocolo: 784926

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
tERMo ADitivo: 1

coNtRAto: 03/2021
data da assinatura: 31/03/2022
vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato.
orçamento:
Unidade orçamentária: 58201.
fonte do recurso: 0261002156.
Programa: 1297 – Manutenção da gestão.
Ptres: 588338 – operacionalização das ações administrativas.
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros – Pessoa juridica.
sub-elemento: 33.90.39.58 – serviços de telecomunicações exceto tic.
valor: r$ 25.910,88.
contratado: claro s/a.
endereço: rua Henri dunant, 780, santo amaro, são Paulo/sP.
ordenadora: josÉ aNtoNio scaff filHo.
diretor Presidente – ceasa/Pa

Protocolo: 785324

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
AcoRDo DE cooPERAção técNicA Nº 022/2022

Partes: centrais de abastecimento do estado do Pará s/a – ceasa/Pa 
e empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará – 
eMater/Pa
data de assinatura: 29/03/2022
vigência: 29/03/2022 a 28/03/2025
objeto: o termo tem por objeto a congregação de esforços e capacidades 
técnicas entre os participes para a elaboração, execução e implementa-
ção de ações do Projeto de Usina de compostagem e banco de alimentos 
executados pela ceasa/Pa e cooperação com a eMater/Pa na unidade de 
comercialização da ceasa/Pa em belém.
jose aNtoNio scaff filHo – diretor Presidente da ceasa/Pa
rosival PossidôNio – Presidente da eMater/Pa

Protocolo: 785331
AcoRDo DE cooPERAção técNicA Nº 001/2022

Partes: centrais de abastecimento do estado do Pará s/a – ceasa/Pa e 
secretaria de estado de desenvolvimento e obras Públicas – sedoP/Pa
data de assinatura: 31/03/2022
vigência: 31/03/2022 a 30/03/2023
objeto: o termo tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre os 
participes visando a execução, fiscalização e monitoramento de serviços 
de engenharia a serem desenvolvidos na sede da ceasa/Pa, a qual será 
licitada e fiscalizada pela SEDOP.
jose aNtoNio scaff filHo – diretor Presidente da ceasa/Pa
beNedito rUY saNtos cabral – secretário da sedoP/Pa

Protocolo: 785329

sEcREtARiA DE EstADo DE MEio 
AMBiENtE E sustENtABiLiDADE

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 0652/2022-GAB/coRREG. 
BELéM/PA, 11 DE ABRiL DE 2022.

a corregedoria desta secretaria de estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria Nº. 227/2019-gab/seMas, de 28/02/2019, publicada no doe 
nº. 33817, de 06/03/2019, tendo em vista o disposto no art. 199 da lei 
estadual nº. 5.810/94; e,
coNsideraNdo-se os termos do Pae Nº. 2022/434398, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
resolve:
art. 1º – reconduzir a comissão atualmente composta pelos servidores 
jaiMe Marcelo estUMaNo goNÇalves cardoso, Mat. n.º 57175443/2, 
téc. em gestão de desenvolvimento agrário e fundiário; tereza 
cristiNa de soUza freitas da crUz, Mat. nº. 54191363/2, téc. em 
gestão Pública e israel Pereira dos saNtos, Mat. nº. 57175266/1, 
téc. em gestão de agropecuária; para, sob a presidência do primeiro, dar 
continuidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, aos trabalhos de apuração 
em Processo administrativo disciplinar instaurado através da Portaria 
Nº. 1914/2021-gab/correg, de 25/10/2021, publicada no doe nº. 
34747 de 26/10/2021, e último ato, prorrogação pela Portaria Nº. 
0030/2022-gab/correg, de 13/01/2022, publicada no doe nº. 34837 
de 19/01/2022, referente aos fatos de que trata o Pae Nº. 2021/1076169.
art. 2º – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcero caMPbell PoNtes
corregedor-seMas/Pa

PoRtARiA Nº. 0674/2022-GAB/coRREG. 
BELéM/PA, 13 DE ABRiL DE 2022.

a corregedoria desta secretaria de estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
Portaria Nº. 227/2019-gab/seMas, de 28/02/2019, publicada no doe 
nº. 33817, de 06/03/2019 e;
coNsideraNdo-se as razões descritas no Pae nº. 2022/442025, onde o 
Colegiado justifica e informa o afastamento momentâneo do defensor dativo 
designado para atuar nos autos, em virtude de suas férias regulamentares;
coNsideraNdo-se ser imprescindível prevenir que o procedimento em 
curso sofra atraso; retardamento ou solução de continuidade nas suas de-
mais fases obrigatórias, que possa impactar nos prazos legais previstos 
para regular conclusão do referido procedimento.
coNsideraNdo-se a indicação de substituição, sinalizada pela coNjUr/
seMas.
resolve :
art. 1º. designar o servidor gUilHerMe goNÇalves alves, Mat. nº 
57176282/1, consultor jurídico/seMas para, sem prejuízo de suas 
demais atribuições, exercer durante afastamento temporário do servidor 
castriciaNo dias coUto saMPaio, Mat. nº 57175153/1, consultor 
jurídico/seMas, o encargo de defeNsor dativo do ex-servidor sr. jorge 
da silva NerY, Mat. funcional nº. 5898720/2, nos autos do Processo 
administrativo disciplinar instaurado pela Portaria Nº. 1727/2019-
gab/correg de 18/10/2019(doe nº. 34016 de 22/10/2019), e assim 
acoMPaNHar todos os atos praticados pelo colegiado, podendo requerer 
à comissão eventuais providências relacionadas diretamente a esta 
atividade, a fim de assegurar o contraditório e ampla defesa ao acusado.
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcero caMPbell PoNtes
corregedor-seMas/Pa

Protocolo: 784016

ADMissão DE sERviDoR
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo DE sERviDoR tEMPoRÁRio
aUtorizaÇÃo: coNtrataÇÃo teMPorária eM caráter de sUbs-
titUiÇÃo, aUtorizada eM 12/01/2022, atravÉs do Processo Nº 
2021/1371057-seMas, NÃo acarretaNdo acrÉsciMo de desPesa ao 
erário.
PerÍodo: 14/04/2022 a 13/04/2023
fUNÇÃo: tÉcNico eM gestÃo PÚblica-ciências contábeis
servidor: lUPerciNio sergio liMa de oliveira jUNior
ordeNador de desPesa: lilia Marcia raMos reis - diretora de ges-
tão administrativa e financeira

coNtRAto ADMiNistRAtivo DE sERviDoR tEMPoRÁRio
aUtorizaÇÃo: coNtrataÇÃo teMPorária eM caráter de sUbs-
titUiÇÃo, aUtorizada eM 07/10/2021, atravÉs do Processo Nº 
2021/1023118-seMas, NÃo acarretaNdo acrÉsciMo de desPesa ao 
erário.
PerÍodo: 14/04/2022 a 13/04/2023
fUNÇÃo: tÉcNico eM gestÃo PÚblica-secretariado executivo
servidor: aNdrea de Nazare celestiNo da silva
ordeNador de desPesa: lilia Marcia raMos reis - diretora de gestão 
administrativa e financeira

Protocolo: 784904
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LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA 00666/2022 - DGAf/GAB/sEMAs, DE 12/04/2022
Nome: PaUlo ferNaNdo vaz torres jUNior
Matrícula: 57203246/1
cargo: assistente administrativo
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 2008/2011
Período de gozo: 11/05/2022 a 09/06/2022
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 785388

.

.

LicENçA MAtERNiDADE
.

PoRtARiA Nº 00643/2022 -DGAf/GAB/sEMAs, DE 08/04/2022
Nome: NaYara MoNiQUe silva de sa
Matrícula: 5951645/1
função: auxiliar operacional
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 05/04/2022 a 01/10/2022
HUgo YUtaKa sUeNada
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 784895

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 00667/2022-DGAf/GAB/sEMAs, DE 12/04/2022.
Nome: larissa MacHado da silva
Matrícula: 97571455/ 4
função: técnico em gestão de Meio ambiente
concessão: 14 (quatorze) dias de afastamento para tratamento de saúde
Período: 06/04/2022 a 19/04/2022
atestado de 06/04/2022 (regime geral de Previdência social)
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 784893
PoRtARiA Nº 00664/2022-DGAf/GAB/sEMAs, DE 12/04/2022.
Nome: lela caroliNe araNtes MesQUita
Matrícula: 5936232/2
função: técnico em gestão de Meio ambiente
concessão: 15 (quinze) dias de afastamento para tratamento de saúde
Período: 22/02/2022 a 08/03/2022
atestado de 22/02/2022 (regime geral de Previdência social)
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 784890
PoRtARiA Nº 00644/2022-DGAf/GAB/sEMAs, DE 08/04/2022.
Nome: jocileY rodrigUes de soUza
Matrícula: 5931813/2
função: assistente administrativo
concessão: 10 (dez) dias de afastamento para tratamento de saúde
Período: 05/04/2022 a 14/04/2022
atestado de 05/04/2022 (regime geral de Previdência social)
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 784891

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 00658/2022-GAB/sEMAs, DE 12.04.2022
servidor: jose lUiz soUza rodrigUes
cargo: técnico em gestão Pública
Matrícula: 57197215/1
i – desigNar, o servidor para responder pela coordenadoria financeira e 
contábil - cofiN, durante o impedimento do titular leoPercio barbosa 
foro, matrícula nº 57196794/1, no período de 19/04/2022 a 28/04/2022.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 785328
PoRtARiA Nº 00657/2022-GAB/sEMAs, DE 12.04.2022

servidor: leoPercio barbosa foro
cargo: técnico em gestão Pública
Matrícula: 57196794/1
i – desigNar, o servidor para responder pela diretoria de gestão ad-
ministrativa e financeira - dgaf, durante o impedimento da titular lilia 
Marcia raMos reis, matrícula nº 5914585/5, de férias no período de 
19/04/2022 a 28/04/2022.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 785320

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto Nº 024/2022
PRocEsso PAE N° 2021/1076980 - sEMAs/PA

considerando complementação orçamentária conforme sequenciais n. 
11 e 36, informada pelo setor financeiro relacionada ao Processo PAE 
nº 2022/68527, referente ao contrato nº 012/2022, celebrado entre a 
secretaria de estado de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade e 
a empresa graviteoN fabricaÇÃo de iMPressos eM Materiais di-

versos eireli, cujo o objeto do presente contrato é a contratação de 
eMPresa esPecializada No forNeciMeNto de cracHás, sUPortes 
e cordÕes, para atender as necessidades da secretaria de estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade do estado do Pará - seMas, a dotação 
orçamentária passa a ser complementada nos seguintes termos, conforme 
despacho exarado nos autos do Processo.
dotaÇÃo orÇaMeNtária: UNidade 27101; gestÃo 00001; Ptres 
278772 – gestÃo de recUrsos HÍdricos, cliMa e serviÇos aMbieN-
tais; foNte 0306005952 – sUPerávit ProgestÃo; eleMeNto 339030 
- Material de coNsUMo; PlaNo iNterNo 2100008772c; aÇÃo 261723
belém, 13 de abril de 2022.
lÍlia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 785255

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 0680/2022 - GAB/sEMAs 13 DE ABRiL DE 2022.
objetivo: visita técnica para seleção de terrenos para construção de cen-
tros integrados de Meio ambiente e desenvolvimento – ciMads.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/04 a 20/04/2022 – 3 e ½ diárias
servidor:
- 5903822 – alessaNdra daNiele ferreira cordeiro - gerente
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 785492
PoRtARiA Nº 0648/2022 - GAB/sEMAs 11 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: Participar como representante da reunião ordinária do comitê 
regional para Parceria do Povos indígenas e comunidades tradicionais do 
brasil da força tarefa dos governadores da amazônia legal (gcf).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Manaus/aM
Período: 15/02 a 19/02/2022 – 04 e ½ diárias
servidora:
- 8001329/4 - HaYdee Marcia de soUza MariNHo - (diretora)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 784483
PoRtARiA Nº 0645/2022 - GAB/sEMAs 11 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: realizar vistoria técnica ambiental na área pleiteada para a li-
cença Prévia de interesse da empresa solatio energy gestão de Projetos 
solares ltda.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: tomé-açu/Pa e aurora do Pará/Pa
Período: 18/04 a 20/04/2022 – 02 e ½ diárias
servidores:
- 5962042/2 - giovaNi rezeNde barbosa ferreira - (gerente)
- 5960949/1 - HUgo rodrigo costa MiraNda - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 54188880/4 - aNtoNio jose Madeira barbosa - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 7060162/3 - sMitH caMPos de albUQUerQUe - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carvalHo liMa - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 783674
PoRtARiA Nº 0508/2022 - GAB/sEMAs 24 DE MARço DE 2022.
objetivo: capacitação em educação ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa.
destino: Maracanã/Pa.
Período: 24/04 a 29/04/2022 – 05 e ½ diárias
servidores:
- 57173608/2 - aNdreia rodrigUes MoNteiro – (técnico em gestão 
Pública / coordenador)
- 54180297/ 2 - alessaNdra de azevedo rodrigUes da silva - (téc-
nico em gestão de Meio ambiente)
- 5954912/1 - aNdrezza loreNa QUeiroz PaMPloNa - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
- 5654777/1 - gilberto goNzalez PiNa - ( Motorista)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administrativa 
e financeira, em exercício / Portaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doe nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 776088
PoRtARiA Nº 0546/2022 - GAB/sEMAs 29 DE MARço DE 2022.
Objetivo: Realizar curso de capacitação para ações de fiscalização ambien-
tal nos municípios participantes do vi Mini curso de fiscalização de flora, 
atuando no combate aos crimes ambientais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: tomé-açu/Pa.
Período: 24/04 a 30/04/2022– 6 e ½ diárias.
servidores:
- 57175209/1 - cesar PlatoN Maia - (técnico em gestão de infra-estrutura)
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- 5954937/1 - Maria odileNe MiraNda do carMo - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5954901/1- aNdreia lUciaNa MartiNs saldaNHa – (técnico em ges-
tão de Meio ambiente)
- 5954974/1- aMaNda da costa MoUra – (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 57194272/1- joelcio sosiNHo cascaes - (Motorista)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administrativa 
e financeira, em exercício / Portaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doe nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 778095
PoRtARiA Nº 0564/2022 - GAB/sEMAs 30 DE MARço DE 2022.
Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a Gerência de 
infraestrutura de energia, Parcelamento do solo e saneamento - gePas/dla, 
na(o) área/polígono do aterro sanitário do município de Marituba.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marituba/Pa.
Período: 07/04/2022 – ½ diária
servidores:
- 57218623/ 2 - larissa Priscila silva MatsUra – (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5912113/ 2 - aNdrea Maria de araUjo - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 5936342/ 2 - alvaro de castro PacHeco jUNior - (técnico em ges-
tão de Meio ambiente)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administrativa 
e financeira, em exercício / Portaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doe nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 778979
PoRtARiA Nº 0616/2022 - GAB/sEMAs 06 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: Ministrar curso de capacitação seMat/fMM no município de belterra/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/belterra/Pa
Período: 18/04 a 20/04/2022– 02 e ½ diárias.
servidora:
- 5924986/2 - taNia dos saNtos da silva - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 781803
PoRtARiA Nº 0669/2022 - GAB/sEMAs 12 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: Participar de audiência Pública do Pré-edital de concessão flo-
restal do lote ii do conjunto de glebas Mamuru-arapiuns, nos municípios 
citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa e juruti/Pa
Período: 17/04 a 21/04/2022 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 57175444/2 - rafael liMa araUjo ferreira - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 6045430/3 - Yago borges de soUza – (coordenador)
- 5963870/1 - jessica dos saNtos cabral- (gerente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 784915
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

A Presidente do instituto de Desenvolvimento florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 
33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudicação 
efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão eletrônico n° 05/2022 - Ideflor-
bio (Processo nº 2021/1264879) contratação de empresa especializada 
para fornecimento de insumo agrícola para fomento na fase de adubação 
do projeto Prosaf, para atender demandas da diretoria de desenvolvi-
mento florestal – ddf na sede do ideflor-bio, e das regionais xingu (al-
tamira) e Carajás (Marabá), conforme especificação no anexo I – Termo de 
referência do edital. decide Homologar o aludido certame, efetuado sob o 
critério Menor Preço por item, em favor das seguintes licitantes vencedoras 
relacionadas em epígrafe abaixo:
1-empresa jMf coMercio e servicos eireli, cNPj 11.036.136/0001-
78, pelo critério de menor preço nos itens 1 e 4, valor total r$ 565.000,00;
2-empresa c r alves fraNco eireli, cNPj 18.851.494/0001-83, pelo 
critério de menor preço nos itens 2, 3, 5 e 6, valor total r$ 357.400,00.
valor global: r$ 922.400,00
data da Homologação: 13/04/2022
ordenador de despesa
Karla lessa bengtson
rosiane andrade terra
Pregoeira

Protocolo: 785330

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº. 224 DE 11 DE ABRiL DE 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
servidor – Matrícula – cargo: ivan josé dos santos – 5949038 – gerente
Ptres: 798689
fonte: 0316008810
elemento: 33.90.30.. r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
ação: 263892
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 785482

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 222 DE 12 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/426024 e art.145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Participar da oficina participativa de planejamento para criação 
de uma Unidade de conservação estadual na região de integração Marajó.
origem: belém-Pa
destino: santa cruz do arari-Pa
Período: 19 a 22/04/2022 - 3,5 (três e meia) diárias
servidor: rubens de aquino oliveira – 57198137 – técnico em gestão de 
Meio ambiente
ana cláudia aranha Moreira costa – 57175426 – auxiliar operacional
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

PoRtARiA Nº 223 DE 11 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/421673 e art.145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Acompanhar as atividades de inicio do inventário florestal na 
área do centro de treinamento florestal incluindo uma agenda de nivela-
mento e capacitação com equipe da empresa biotech ambiental.
origem: belém-Pa
destino: santarém e juruti-Pa
Período: 17 a 20/04/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
servidor: cleberson da silva salomão – 57204725 – técnico em gestão 
ambiental
gracialda costa ferreira – 5961452 – diretor
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

PoRtARiA Nº 226 DE 12 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/422714 e art.145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participação na programação de aniversário do ideflor – bio.
origem: santarém-Pa
destino: belém-Pa
Período: 24 a 30/04/2022 - 6,5 (seis e meia) diárias
servidor: Weden josé Mota da silva – 5958152 – gerente
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

PoRtARiA Nº. 227 DE 12 DE ABRiL DE 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de salinópolis-Pa, de 18 a 25/04/2022:

servidor objetivo

auro Nascimento dias, matrícula nº 57194213, 
cargo de agente administrativo. apoio operacional e logístico para as atividades de mapeamento de 

áreas de baixa intervenção para inserir placas de sinalização e manter o 
ordenamento da comunidade da Ponta da Sofia no Monumento Natural 

do atalaia.carla andrya silva de oliveira, matrícula 
5942874, cargo de auxiliar operacional.

Weliton carlos ramalho, matrícula nº 5923530, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 7,5 (sete e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/432162 e art.145 da lei estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 785479

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Aviso DE susPENsão coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 001/2021
a comissão especial de licitação do instituto de desenvolvimento florestal e 
da biodiversidade do estado do Pará – ideflor-bio torna público aos interes-
sados a sUsPeNsÃo do edital de coNcorrêNca PÚblica Nº 001/2021, 
que tem como objeto a licitação para concessão florestal do Lote 2, no Con-
junto de glebas Mamuru arapiuns, UMf 5, na modalidade concorrência Pú-
blica do tipo técnica e preço, em cumprimento à decisão judicial do agravo 
de instrumento processado sob o nº 080796-89.2021.8.14000 até decisão 
ulterior que possibilite a retomada do certame.

Protocolo: 785297
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sEcREtARiA DE EstADo
DE sEGuRANçA PúBLicA
E DEfEsA sociAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N.º 47/2022 – GAB/sEGuP
BELéM/PA, 13 DE ABRiL DE 2022.

o secretário de estado de segurança Pública e defesa social, sr. UalaMe 
fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos contratos e congêneres firmados pela Secretaria de Estado 
de segurança Pública e defesa social, tendo em vista os princípios da le-
galidade, moralidade e eficiência, e;
coNsideraNdo o comando insculpido no artigo 67 da lei federal no 
8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamento e 
a fiscalização dos contratos administrativos; o artigo 3° do Decreto n° 
870/2013 e a instrução Normativa n° 02/2019 da age; e
coNsideraNdo a celebração do contrato n° 003/2022 – segUP/fesPds/
Pa, celebrado com a empresa iNteligêNcia de NegÓcios, sisteMas de 
iNforMática ltda, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 06.984.836.0001-54, 
oriundo do Pregão eletrônico nº 003/2022-segUP/fesPds/Pa, Protoco-
lo 2021/1417025, cujo objeto é a aquisição de licenças do software Qlik 
sense analyzer User com garantia técnica de elegibilidade e atualização de 
versão do software, de acordo com as condições e especificações constan-
tes no termo de referência;
coNsideraNdo o descrito no despacho do fundo estadual de segurança 
Pública e Defesa Social, com a designação dos fiscais, através do Protocolo 
2022/318472;
RESOLVE:  Nomear os servidores abaixo, para acompanharem e fiscaliza-
rem a execução do contrato n° 002/2022 - segUP/fesPds/Pa:
- aMYlsoN josÉ NasciMeNto de soUza, Matrícula funcional n° 701084, 
como titular;
- NelsoN aNtôNio torres, Matrícula funcional n° 55590316, como suplente.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de segurança Pública do estado do Pará

Protocolo: 785434

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 046/2022/cRH-GAB
 BELéM DE 12 DE ABRiL DE 2022

o sr. UalaMe fialHo MacHado, secretário de estado de segurança Pú-
blica e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo: ofício interno nº 052/2022-gab.sec.segUP de 08 de 
abril de 2022.
coNsideraNdo: a lei nº 6.563 de 01.08.2003;
coNsideraNdo: ainda o decreto nº 2.235 de 16.07.97, que delegou 
competência ao dirigente do Órgão;
coNsideraNdo: a Portaria Nº 583/2022-gab/dgPc/afastaMeNto, 
29 de março de 2022, que concedeu o afastamento para aguardar 
a aposentadoria do servidor dPc NelsoN sobreira de oliveira, 
Matricula nº 5410487, sem comparecer ao trabalho e sem prejuizo de sua 
remuneração, a contar de 30 de março 2022.
resolve:  i – dispensar dPc NelsoN sobreira de oliveira, Matricula 
nº 5410487, da função de Piloto de aeronave a contar de 30.03.2022.
 ii - designar o servidor Maj QobM leaNdro tavares alMeida, Ma-
tricula nº 57174110, para a função de Piloto de aeronave a contar de 
05.04.2021.
 iii - determinar a secretaria adjunta de gestão administrativa e à coor-
denadoria de recursos Humanos que tomem as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPre-se
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social do Pará

Protocolo: 785445

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 061/2022-sEGuP/PA
Processo: 2021/1264416
exercício: 2022
origem: termo de inexigibilidade nº 049/2022-segUP/Pa
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço 
de manutenção continuada preventiva, corretiva e curativa de motores a 
reação, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios, o 
transporte segurado dos motores, componentes e acessórios, por oficina 
homologada conforme o rbHa 145’, autorizada a funcionar pelo fabricante, 
com estoque de reposição, com ferramentais próprios e técnicos habili-
tados com capacidade de efetuar revisão, incluindo overHaUl (revisão 
geral), reparos de motores, módulos e acessórios para as inspeções pre-
ventivas conforme determina o manual do fabricante do motor, manuten-
ção corretiva com a correção das discrepâncias que se apresentarem no 
período de vigência por meio de contrato de manutenção de ampla cober-
tura na modalidade de pagamento por hora de voo (sbH - support by the 

Hour), incluindo ainda, as inspeções periódicas e calendáricas, otl (tempo 
limite de operação), sll (tempo limite de vida), oc (sob condição) e oM 
(Monitoramento do comportamento), cumprimento de diretivas técnicas 
(aplicação de boletins, cartas e diretrizes de aeronavegabilidade e outros 
documentos mandatórios, pelo fabricante ou autoridades aeronáuticas), 
homologada pela agência Nacional de aviação civil (aNac) e autorizada 
pelo fabricante para os modelos arriel 1d1 e arriel 1e2, que compõe o(s) 
grupo Motopropulsor(es) da(s) aeronave(s) da secretaria de segurança 
Pública do estado do Pará-segUP, bem como documentação técnica com 
respectivas atualizações para os modelos de motores especificados, bem 
como troca standard, e fornecimento e/ou atualização de documentação 
técnica para os modelos de motores arriel 1d1 e 1e2, podendo ser em 
mídia eletrônica (cd-roM interativo), online e/ou em papel, conforme es-
pecificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.
fundamentação legal: Parecer jurídico N° 025/2022-coNjUr
data da assinatura: 07/04/2022
vigência: 07/04/2022 à 06/04/2023
valor global: $1.253.489,14 (cotação dólar dia 03/03/2022 - r$ 5,11)
r$ 6.405.329,60 (seis milhões e quatrocentos e cinco mil e trezentos e 
vinte e nove reais e sessenta centavos).
Programação orçamentária: 221.101.06.181.1502.8838 - realização de 
Missões do grupamento aéreo e fluvial; Natureza: 339039; fontes: 0101 
e 0301; 0.101.10.302.1507.8288 - implementação dos serviços de Média 
e alta complexidade; Natureza: 339039; fontes: 0103,0303,0149,0349, 
0101 e 0301; 90.101.10.302.1507.7684 - covid - ações de saúde; Natu-
reza: 339039 ;fontes: 0103,0303,0149,0349, 0101 e 0301;
52.201.03.421.1425.8283 - gerenciamento do serviço Penitenciário; Natu-
reza: 339039; fonte: 0101; 27.101.18.122.1297.8338 - operacionalização 
das ações administrativas; Natureza: 339039; fontes: 031004396 e 0116.
contratada: safraN HelicoPter eNgiNes iNdÚstria e coMÉrcio do 
brasil ltda
cNPj: 48.090.120/0001-53
endereço: rua capitão guynemer, n° 1626, xerém, duque de caxias, rio 
de janeiro.
ordenador: PaUlo roberto dos saNtos liMa - secretário adjunto de 
gestão administrativa

Protocolo: 785363

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Aviso DE susPENsão Dos EDitAis Nº 001/2021 – sEGuP/PA 
E Nº 002/2021 – sEGuP/PA, DE 02 DE sEtEMBRo DE 2021.

a secretaria de estado de segurança Pública e defesa social do estado do 
Pará – segUP/Pa, por meio da comissão gestora do Projeto Habitacional 
de segurança Pública, criada por meio da Portaria Nº 078/2021 – Presi, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.623, de 29 de junho de 2021, 
e considerando os editais nº 001/2021 – segUP/Pa e 002/2021 – segUP/
Pa, publicados no âmbito do Projeto Habitacional de segurança Pública 
do estado do Pará, torna público a suspensão dos referidos editais em 
razão de atendimento a lei eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. 
comunicamos ainda, que após o período eleitoral será publicado novo 
cronograma para realização do certame.
belém, 13 de abril de 2022.
UalaMe fialHo MacHado
secretário de estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 785231
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1152/2022 – DGP/sP/sccMP
o coMaNdaNte geral da PolÍcia Militar do estado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei comple-
mentar estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 615/2022-coNjUr/3, de 11 de abril de 2022, que anexa o ofício nº 
000929/2022-Pge/gab/Pcta, de 05 de abril de 2022, no qual a srª ana 
carolina lobo gluck Paúl – Procuradora geral adjunta do contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão judicial proferida nos au-
tos do Mandado de segurança Processo nº 0800407-10.2022.8.14.0301, 
ajuizada por WagNer viaNa NUNes (cPf Nº 039.540.362-66) em face do 
comandante geral da PMPa e do instituto americano de desenvolvimento 
– iades. o objeto da demanda consiste em condenar os impetrados a se 
absterem de exigir, no momento de entrega da documentação e matrícu-
la no cfP/PMPa, a carteira Nacional de Habilitação (cNH), que somente 
fosse exigida no momento da posse, garantindo a participação do autor. 
No feito, o juízo deferiu o pedido liminar. Nesse contexto, o estado inter-
pôs agravo de instrumento, processo nº 0800844-81.2022.8.14.0000, ao 
qual foi atribUÍdo efeito traNslativo, para extinguir o Mandado de 
segurança sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação. (Pae 
Nº 2022/420538);
resolve:
art. 1º exclUir Por decisÃo jUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM WagNer viaNa NUNes (cPf Nº 039.540.362-66) pertencen-
te ao Polo itaituba/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0800844-
81.2022.8.14.0000.
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art. 2º exclUir o al cfP PM WagNer viaNa NUNes, da folha de paga-
mento da PMPa. Providencie o departamento geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento geral de educação e cultura da PMPa, 
a Portaria de desligamento por decisão judicial do curso de formação de 
Praças da PMPa do al cfP PM WagNer viaNa NUNes, Polo itaituba/Pa.
art. 4º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 13 de abril de 2022.
josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior – cel QoPM rg 18044
coMaNdaNte geral da PMPa

Protocolo: 785081
PoRtARiA DE NoMEAção DE fiscAL Nº 076/2022 – ccc: NoMear 
o 1° sgt QPMP rg 21869 saNdro Marcelo alcaNtara PoMPeU, como 
fiscal do Contrato Administrativo n° 018/2022-CCC/PMPA, celebrado entre 
a PMPa e a empresa Novidades cabaNo coMÉrcio de artigos de 
PAPELARIA EIRELI; cujo objeto é a Aquisição de Papel A4 Sulfite (210 MM 
x 297 MM ), 75g/N2, branco; registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/
Pa, 13 de abril de 2022, ricardo do NasciMeNto raMos – teN cel 
QoPM rg 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 785384

.

.

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 1075/22/Di/Df, contida no doe nº 34.893 do 
dia 15/02/2022; onde Lê-se: servidores: cb Welisson fernando rabelo 
brilhante. Leia-se: cb Wellison fernando rabelo brilhante. ordenador: 
cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.

Protocolo: 785055
Errata da PoRtARiA Nº 2009/21/Di/Df, contida no doe nº 34.747 do 
dia 26/11/2021; onde Lê-se: servidores: sgt PM tarciso agnaldo ferreira 
silva; cPf: 708.513.792-49; valor: r$ 791,28. Leia-se: servidores: sgt 
PM tarcisio agnaldo ferreira silva; cPf:708.513.792-49; valor: r$ 791,28. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da PoRtARiA Nº 2015/21/Di/Df, contida no doe nº 34.747 do 
dia 26/10/2021; onde Lê-se: servidores: cb PM cleberson carlos serrão de 
carvalho; cPf: 710.400.722-91; valor: r$ 3.038,40. Leia-se: cb PM clebson 
carlos serrão de carvalho; cPf: 710.400.722-91; valor: r$ 3.038,40. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da PoRtARiA Nº 2016/21/Di/Df, contida no doe nº 34.747 
do dia 26/11/2021; onde Lê-se: servidores: sgt PM joão carlos limas 
castro; cPf: 328.616.212-49; valor: r$ 87,04. Leia-se: servidores: 
sgt PM joão carlos lima castro; cPf: 328.616.212-49; valor: r$ 87,04. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.

Protocolo: 785366

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

PRiMEiRo tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo 
Nº. 030/2021-ccc/PMPA; exercÍcio: 2022; objeto: o presente 
termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato 
administrativo nº 030/2021-ccc/PMPa, alterando o seu valor global para 
r$ 20.371,12 (vinte mil, trezentos e setenta e um reais e doze centavos). 
data da assinatura: 04/04/2022. vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023; a 
despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 
1297–Manutenção da gestão;ação:26/8338–operação das ações adminis-
trativas;Natureza da despesa:33.90.37 – locação de Mão de obra; Pla-
no interno:4120008338c ; fonte do recurso: 0101 (recurso ordinário); 
empresa: Parafrios refrigeraÇÃo coMÉrcio e serviÇos ltda-ePP; 
cNPj nº 11.489.784/0001-80 ;ordeNador: josÉ dilsoN Melo de soU-
za jÚNior – cel QoPM rg 18044;comandante geral da PMPa.

Protocolo: 785307

.

.

Aviso DE LicitAção
.

REAviso DE EDitAL
Pregão Eletrônico nº 05/2022 – cPL/PMPA. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto: “escolha da proposta mais vantajosa para a contrata-
ção de empresa especializada em serviço de instalação de rede de gases 
Medicinais de vácuo com fornecimento para o Hospital da Polícia Militar 
do estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no edital e seus anexos. data e hora de abertura: 29/04/2022, 
às 09h30 (horário de brasília). local: www.gov.br/compras. informações: 
(91)98421-0841. edital se encontra disponível nos sites: www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.gov.br/compras. belém-Pa, 13 de abril de 2022. jac-
QUeliNe da triNdade saNtiago - Maj QoPM rg 35.498 – Pregoeira

Protocolo: 785449
Aviso DE EDitAL

coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 001/2022 – cPL/PMPA
Órgão: PolÍcia Militar do Pará. objeto: “contratação de empresa es-
pecializada no gerenciamento, operacionalização e execução de atividades 
e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital da Polícia Militar - 
HPM nas condições, quantidades e especificações definidas no Edital e seus 
anexos. data e hora da 1ª sessão pública: 02/06/2022, às 09h00 (horário 
de brasília). local: auditório do Quartel do comando geral da PMPa (rodo-
via augusto Montenegro KM 09, Nº 8401, ceP: 66823-010). informações: 
(91) 98421-0841. o edital e seus anexos se encontram disponíveis nos 
sites: www.gov.br/compras, www.compraspara.pa.gov.br e www.pm.pa.
gov.br (aba transparência Pública – licitações – Processos 2022 – concor-
rência). belém-Pa, 13 de abril de 2022. Marcelo aMaro da gaMa – teN 
cel PM rg 29201 – Presidente da comissão especial de licitação.

Protocolo: 785499

APostiLAMENto
.

2º APostiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 
031/2021–ccc/PMPA;Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 031/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a empresa t a 
M coMÉrcios e serviÇos ltda-ePP, cujo objeto consiste no “contratação 
de Pessoa jurídica especializada na Prestação de serviço de Manutenção Pre-
ventiva e corretiva, instalação, desinstelção e reinstalação de ares-condicio-
nados “;fica incluida a dotação orçamentária abaixo descrita;Natureza da 
despesa: 3.3.90.39-outros serviços de terceiros;4.4.90.52-equipamento e 
Material Permanente;Plano interno: 4120008338c; 4120008338e;belém/Pa, 
13 de abril de 2022;josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior-cel QoPM rg 
18044;comandante geral da PMPa

Protocolo: 785140

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1783/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 05 a 06/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; servidores: sgt PM deoclecio da 
silva costa; cPf: 492.131.052-15; valor: r$ 395,64. sd PM daniel Hugo 
caminha gonçalves; cPf: 021.900.192-81; 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 1784/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado de 
justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: Mosqueiro-Pa; Período: 16/03/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; servidores: teN PM josé edenilson da silva costa; cPf: 996.973.003-
72; valor: r$ 116,05. cb PM leandro Martins de lima; cPf: 940.272.772-87; valor: 
r$ 85,72. sd PM cézar augusto Pantoja do Nascimento; cPf: 025.752.002-37; 
valor: r$ 85,72. sd PM tertuliano loiola siqueira; cPf: 015.005.852-70; valor: r$ 
85,72. ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1785/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 31/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; servidores: cb PM Kaysser Mosayéwysk 
Mendes vasconcelos; cPf: 935.769.782-91; valor: r$ 85,72. cb PM 
ewerton sergio Melo de almeida; cPf: 984.471.142-87; valor: r$ 85,72. 
sd PM Weslen ferreira Meireles; cPf: 020.982.352-67; valor: r$ 85,72. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1786/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado de 
justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: salinópolis-Pa; Período: 23/04/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; servidores: sgt PM robson cabral costa; cPf: 750.725.212-49; 
Valor: R$ 131,88. SD PM Jerffeson do Rosario Sena; CPF: 003.149.912-04; 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 1787/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-Pa; destino: afuá-Pa; 
Período: 02 a 06/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de 
pousada; servidores: teN PM jean costa da costa; cPf: 746.060.342-20; valor: 
r$1.128,88. cb PM eder da gama e gama; cPf: 830.025.292-49; valor: r$ 
1.012,80. cb PM edmilson rodrigues de oliveira; cPf: 885.056.002-82; valor: 
r$ 1.012,80. cb PM andré luiz da fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; valor: 
r$ 1.012,80. sd PM daniel soares torres da silva junior; cPf: 028.938.062-60; 
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 1788/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: rurópolis-
Pa; Período: 05 a 08/04/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 
de pousada; servidores: sgt PM rivaldo fernandes; cPf: 269.853.732-91; 
valor: r$ 791,28. cb PM jardel de aguiar Portela; cPf: 009.014.521-65; valor: 
r$ 759,60. cb PM flávio viana de almeida; cPf: 001.242.052-24; valor: r$ 
759,60. cb PM francisco clézio rocha dos santos; cPf: 846.314.572-87; 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 1789/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado de justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; destino: 
belém-Pa; Período: 27 a 30/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 
de pousada; servidor: sgt PM jean ricardo Pires dos santos; cPf: 397.898.022-34; 
valor: r$ 923,16. ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1790/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 10/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; servidor: sgt PM josé cledson de lima 
silva; cPf: 616.655.332-34; valor: r$ 131,88. ordenador: cel QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1791/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 02/02/2022; Quantidade 
de diárias: 01 de alimentação; servidores: sgt PM josé cledson de lima 
silva; cPf: 616.655.332-34; valor: r$ 131,88. ordenador: cel QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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PoRtARiA Nº 1792/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 28/03 a 02/04/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt PM luiz claudio da silva 
coêlho; cPf: 402.851.892-04; valor: r$ 1.318,80. sgt PM jonisson carlos 
sampaio santos; cPf: 480.247.912-34; valor: r$ 1.318,80. cb PM jackmiller 
jackson do amaral costa; cPf: 742.500.512-34; valor: r$ 1.266,00. cb PM 
antonio janderson aguiar soares; cPf: 842.710.002-72; 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 1793/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: itupiranga-
Pa; Período: 29/03 a 03/04/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 05 de pousada; servidores: teN PM fatima do socorro dias da cruz; cPf: 
428.636.272-87; valor: r$ 1.411,10. sgt PM clodoaldo gonçalves da silva; 
cPf: 330.327.422-34; valor: r$ 1.318,80. sd PM derick vanderson Pimentel 
cardoso; cPf: 850.436.212-49; 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 1794/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: eldorado dos carajás-Pa; Período: 11 a 13/04/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: cel PM robinson 
augusto boulhosa bezerra; cPf: 319.918.232-15; valor: r$ 633,04. sUb teN 
PM emerson flávio de souza; cPf: 578.559.782-91; valor: r$ 527,52. sgt 
PM osvaldo Nazareno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; valor: 
r$ 527,52. ordenador: cel QoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 785100
PoRtARiA Nº 1776/22/Di/Df – Objetivo: A fim de participar do Curso 
de altos estudos de política e estratégia caePe; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: rio de janeiro-rj; Período: 
15/04 a 15/05/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de 
pousada; servidor: cel PM carlos dória santos; cPf: 509.058.992-53; valor: r$ 
14.981,40. ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1777/22/Di/Df – Objetivo: A fim de participar do VII 
curso de negociação policial militar de Minas gerais a ser realizado pelo 
batalhão de operações Policiais da PMMg; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: Minas gerais-Mg; 
Período: 03 a 30/04/2022; Quantidade de diárias: 27 de alimentação; 27 
de pousada e 27 indenizações de transporte; servidor: Maj PM carlos 
alexsandro gomes da fonseca; cPf: 084.404.597-77; valor: r$ 15.762,06. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1778/22/Di/Df – objetivo: a fim de atender chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: baião-
Pa; destino: oeiras do Pará-Pa; Período: 05 a 06/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; servidor: cb PM Wellinton lenon 
carvalho de sousa; cPf: 011.188.082-31; valor: r$ 253,20. ordenador: cel 
QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1779/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; 
destino: oriximiná-Pa; Período: 21 a 24/03/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sgt PM Marcírio cleomar 
Nascimento gomes; cPf: 608.933.542-87; valor: r$ 659,40. sgt PM joão 
Marco santos da silva; cPf: 793.875.002-68; valor: r$ 659,40. sgt PM 
regisson Moreira do Nascimento; cPf: 657.509.262-49; valor: r$ 659,40. 
sgt PM roberto Nogueira santos; cPf: 655.687.702-63; valor: r$ 659,40. 
sgt PM ellison bruno de aguiar Pinto; cPf: 800.621.132-91; valor: r$ 659,40. 
sgt PM andré sobrinho de brito; cPf: 771.233.442-00; valor r$ 659,40. cb 
PM francisco freitas filho; cPf: 003.032.132-80; valor: r$ 633,00. cb PM 
armando Neto vasconcelos Pinto; cPf: 007.054.352-61; valor: r$ 633,00. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1780/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; destino: oriximiná-
Pa; Período: 16 a 21/03/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 
de pousada; servidores: sgt PM Marcírio cleomar Nascimento gomes; cPf: 
608.933.542-87; valor: r$ 1.318,80. sgt PM regisson Moreira do Nascimento; 
cPf: 657.509.262-49; valor: r$ 1.318,80. sgt PM roberto Nogueira santos; 
cPf: 655.687.702-63; valor: r$ 1.318,80. sgt PM joão Marco santos da silva; 
cPf: 793.875.002-68; valor: r$ 1.318,80. sgt PM ellison bruno de aguiar Pinto; 
cPf: 800.621.132-91; valor: r$ 1.318,80. sgt PM andré sobrinho de brito; 
cPf: 771.233.442-00; valor r$ 1.318,80. cb PM armando Neto vasconcelos 
Pinto; cPf: 007.054.352-61; valor: r$ 1.266,00. cb PM francisco freitas filho; 
cPf: 003.032.132-80; 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 1781/22/Di/Df – objetivo: ii curso de rádio 
Patrulhamento – ii corP; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: goiânia-go; Período: 09 a 16/04/2022; 
Quantidade de diárias: 08 de alimentação; servidores: sgt PM laudelino 
corrêa junior; cPf: 354.027.332-87; valor: r$ 1.582,56. sd PM 
Walber diego souza Martins; cPf: 857.273.342-68; valor: r$ 1.434,88. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1782/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-Pa; 
destino: Porto de Moz-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: teN PM elias 

Monteiro da silva junior; cPf: 822.464.242-91; valor: r$ 1.128,88. sgt 
PM Marcelo dutervil Nascimento santos; cPf: 747.971.072-00; valor: r$ 
1.055,04. sgt PM Paulo Henrique de oliveira Pinto; cPf: 764.036.452-34; 
valor: r$ 1.055,04. sgt PM Mayron barbosa lopes; cPf: 985.825.422-91; 
valor: r$ 1.055,04. cb PM elissandro vieira de lima; cPf: 917.774.702-
00; valor: r$ 1.012,80. cb PM Nataniel borges da resurreição; cPf: 
733.924.052-72; valor r$ 1.012,80. sd PM aldemir de sousa rocha; 
cPf: 008.232.302-01; valor: r$ 1.012,80. sd PM joyce amanda da silva 
lima; cPf: 005.246.312-55; valor: r$ 1.012,80. ordenador: cel QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 785024
PoRtARiA Nº 1679/22/Di/Df – objetivo: Participar do curso de 
operações de rádio Patrulhamento ii corP; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: brasília-df; Período: 
09 a 17/04/2022; Quantidade de diárias: 08 diária(s) de alimentação; 
servidores: teN PM fábio roberto cardoso Maia; cPf: 711.556.862-68; 
valor: r$ 1.716,16. teN PM tayson josé santiago Nunes; cPf: 921.935.602-
34; valor: r$ 1.716,16. teN PM ana Paula Montelo de oliveira; cPf: 
746.725.172-68; valor: r$ 1.716,16. teN PM Marcos vinicius de souza 
brasil; cPf: 312.869.408-77; r$ 1.716,16. teN PM fábio gaia Pereira; 
cPf: 491.205.902-10; valor: r$ 1.716,16. teN PM Matheus Miranda de 
araújo; cPf: 962.394.922-72; valor: r$ 1.716,16. teN PM eduardo silva 
discacciati; cPf: 957.942.202-87; valor: r$ 1.716,16. teN PM rodolfo 
Molina; cPf: 116.117.757-44; valor: r$1.716,16. teN PM ruan lobato 
guedes; cPf: 859.726.812-34; valor: r$ 1.716,16. teN PM valdeir luiz 
Neto; cPf: 954.509.802-30; valor: r$ 1.716,16. teN PM Marcos Pedro 
Miranda de carvalho; cPf: 690.066.362-15; valor: r$ 1.716,16. teN 
PM francisco agrassar alvares junior; cPf: 860.180.862-04; valor: r$ 
1.716,16. teN PM fagner felipe silva batista; cPf: 011.066.051-01; valor: 
r$ 1.716,16. teN PM rosivaldo sousa da silva; cPf: 734.942.752-20; 
valor: r$ 1.716,16. teN PM josé luiz souza franco; cPf: 030.235.855-20; 
valor: r$ 1.716,16; teN PM Marcel guimarães drago; cPf: 999.553.422-
34; valor: r$ 1.716,16. sgt PM francisco de assis correa da rocha; 
cPf: 450.722.052-15; valor: r$ 1.582,56. sgt PM Paulo afonso diniz 
de Moraes; cPf: 681.456.592-72; valor: r$ 1.582,56. sgt PM roberto 
rodrigues alencar; cPf: 735.836.342-68; valor: r$ 1.582,56. sgt PM 
Marcio da silva dos anjos; cPf: 796.349.402-00; valor: r$ 1.582,56. sgt 
PM josé edilson da conceição sobrinho; cPf: 450.405.752-20; valor: r$ 
1.582,56. sgt PM roseberto ferreira rodrigues; cPf: 593.792.862-87; 
valor: r$ 1.582,56. sgt PM lucivaldo silva oliveira; cPf: 758.460.553-20; 
valor: r$ 1.582,56. sgt PM eliseu batista cavalcante; cPf: 855.268.941-
34; valor: r$1.582,56. sgt PM allan john dos santos Mendes; cPf: 
965.276.682-87; valor: r$ 1.582,56. sgt PM sidney Williams carneiro 
barata; cPf: 708.505.932-04; valor: r$ 1.582,56. sgt PM givanildo 
Pereira teixeira; cPf: 594.300.012-72; valor: r$ 1.582,56. sgt PM Paulo 
vitor da costa Macedo; cPf: 836.665.592-04; valor: r$ 1.582,56. sgt PM 
clecio antonio Mendes ferreira; cPf: 608.507.012-87; valor: r$ 1.582,56. 
sgt PM jonilson andrade lopes; cPf: 615.460.892-68; valor: r$ 1.582,56. 
ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 784977
PoRtARiA Nº 1651/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradeNtes); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
caP PM sandro Nazareno silveira Queiroz da silva; cPf: 904.113.072-15; 
valor: r$ 1.186,90. te PM adrian amador soares; cPf: 829.702.202-10; 
valor: r$ 1.160,50. sgt PM luciano silva da silva; cPf: 511.267.612-49; 
valor: r$ 870,40. cb PM adriano dos santos tavares; cPf: 946.914.522-
49; valor: r$ 857,20. sd PM William blenner oliveira dos reis; cPf: 
018.860.382-44; valor: r$ 857,20. sd PM francisco carlos Nunes Moraes 
junior; cPf: 017.505.822-95; valor: r$ 857,20. sd PM silvio amaral brito 
júnior; cPf: 012.854.412-06; valor: r$ 857,20. sd PM sávio agostinho 
Pôjo; cPf: 009.258.272-90; valor: r$ 857,20. ordenador: cel QoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PoRtARiA Nº 1645/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradeNtes); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
teN PM raoni de Paula Mello; cPf: 000.194.732-06; valor: r$ 1.411,10. 
sUb teN PM Marcelo domingos de figueiredo; cPf: 529.572.414-04; valor: 
r$ 1.318,80. cb PM robson cleiton rodrigues bastos; cPf: 889.114.542-
49; valor: r$ 1.266,00. cb PM Maycon david trindade de figueiredo; 
cPf: 926.104.042-04; valor: r$ 1.266,00. rafael da silva fernandes; 
cPf: 839.501.922-04; valor: r$ 1.266,00. sd PM Walter jessy barbosa 
brandão; cPf: 893.308.462-20; valor: r$ 1.266,00. sd PM raienie 
Hevelyng omena Martins; cPf: 981.902.022-00; valor: r$ 1.266,00. 
sd PM andré Marques viana; cPf: 809.639.942-04; 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.

Protocolo: 785241
PoRtARiA Nº 742/21/Di/Df – objetivo: a fim de cumprir chamado 
de justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
anajás-Pa; destino: são sebastião da boa-Pa; Período: 28 a 30/04/2021; 
Quantidade de diárias: 03 diária(s) de alimentação e 03 diária(s) de 
Pousada; servidor: sgt PM vanderli Pinheiro Macedo; cPf: 658.330.582-
87; valor: r$ 791,28. ordenador: cel QoPM robiNsoN aUgUsto 
boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 785412
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GovERNo Do EstADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do PARÁ (PMPA)

sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto 
E ADMiNistRAção (sEPLAD)

coNcuRso PúBLico PARA ADMissão Ao cuRso DE 
foRMAção DE PRAçAs - cfP/PMPA/2020

EDitAL Nº 116-cfP/PMPA/sEPLAD, DE 13 DE ABRiL DE 2022
a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a secretaria de estado de 
PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePlad), no uso das suas atribuições 
legais e em cumprimento da decisão judicial proferida na ação ordinária, 
processo nº 0833586-66.2021.8.14.0301, torNaM PÚblica a alteração 
da condição de eliminadas para aprovadas e não classificadas no Resultado  
final da Prova objetiva – sexo feminino do concurso público destinado à 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/
PMPa/2020 das candidatas relacionadas, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.3 e 11.3.1 do edital nº01-cfP/PMPa/sePlad, de 
12 de novembro de 2020, as candidatas abaixo relacionadas são considera-
das aprovadas na Prova Objetiva, mas não classificadas à 2ª Fase – Exame 
de avaliação Psicológica, de acordo com o subitem 12.2.b) do referido edital.
cfP/PMPA (sexo feminino)

iNscRição NoME oRDEM DE cLAssificAção NA 
PRovA oBJEtivA

272137705 ellen janete Modesto dos reis 370

272175175 brena santa brigida Monteiro 403

272114058 renata santana de oliveira 412

272161056 taynara luzia fernandes Nascimento 427

272176568 ines catarina ribeiro de lima 457

272117282 Paula cristina costa castro 470

272104998 antonia dhessica lorrane teixeira oliveira 475

272156683 Kiellen chistiane ramos de souza  480

272100538 Kelly bruna costa afonso 482

272100274 jessica silva e silva 501

272104046 carla ciane rodrigues lopes de azevedo 503

272162301 laynna guimaraes dantas 509

272112780 francilene teixeira de lima 512

272140091 geize suellen silva Monteiro 514

272103804 lais adrianne da silva costa 517

272132438 Nubia vandressen de souza 601

272116789 gleyce sena oliveira 603

272161296 cleiane Nunes de Morais 631

272133937 renata lemos Pixuna 660

272115019 solany sousa da conceicao 723

272182045 gabriela jayni Marques silva 757

272113203 josiellen Pereira Monteiro 802

272127443 aline de carvalho guimaraes 843

272101024 Karina geovana santos do Nascimento 846

272182251 isadora cecilia ribeiro de lima 858

272125715 daniele lopes lima 874

272131047 aldenice vanessa da silva e silva 890

272134540 silvania Pereira de sousa 924

272101778 Noemi dhenife Nazare freitas 962

272105963 suzana gomes da costa 967

272142791 Natalia alves leao 1010

272172342 Maira Martins de oliveira 1137

272172072 roberta santa rosa teixeira bulhoes 1138

272111142 simone Miranda 1170

272153028 daiane xavier Monteles 1368

272101335 rayanne ciely de lima ramos 1374

272102897 aline rebeka do rosario campos 1389

272145266 raissa oliveira dos santos 1440

272112665 lucicleide silva braga 2118

272106538 andreia alves dos santos 2173

272159607 viviane angelica franco coelho oliveira 2500

272115474 raissa Magalhaes fonseca aires ribeiro 2530

272111013 graziele borcem souza 2548

272108849 joyce Pereira felix 2550

272101181 taissa cristina ferreira Maciel 2588

272181685 thannyely Pena da gama 2689

272207717 jackeline barbosa da silva 3309

272118481 jaqueline cordeiro da silva de oliveira 3608

272101761 daiane dias rodrigues Mafra 3645

272111579 elaine de jesus tavares acacio 3811

272124109 Pamela Hyoanne satiro de oliveira 5542

272117130 carla Patricia dos santos da silva rosa 5888

272109579 Maria aparecida ferreira barreiras 8215

2. este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0833586-66.2021.8.14.0301 e, nos termos da referi-
da decisão, a condição de “aprovadas, mas não classificadas”, não implica 
em classificação automática para a 2ª fase do concurso, sendo esta uma 
decisão de caráter precário, podendo vir a sofrer alterações até o trânsito 
em julgado do processo.
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
coroNel QoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do PARÁ (PMPA)

sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E 
ADMiNistRAção (sEPLAD)

coNcuRso PúBLico PARA ADMissão Ao cuRso DE 
foRMAção DE PRAçAs – cfP/PMPA/2020

EDitAL Nº117/cfP/PMPA/sEPLAD, DE 13 DE ABRiL DE 2022 
REiNtEGRAção DE cANDiDAto NA coNDição suB JuDicE

a PolÍcia Militar do estado do Pará – PMPa e a secretaria de 
estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter limi-
nar, tornam pública a suspensão da eliminação do candidato, bem como 
a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar das 
demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a 
seguir:
1. DA REiNtEGRAção DE cANDiDAto NA coNDição suB JuDicE
1.1. fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272187980, iaNdersoN silva carvalHo (sub judice, ação ordinária nº 
0801707-78.2022.8.14.0051).
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
coroNel QoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
PoLíciA MiLitAR Do PARÁ (PMPA)

sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto 
E ADMiNistRAção (sEPLAD)

coNcuRso PúBLico PARA ADMissão Ao cuRso DE 
foRMAção DE PRAçAs cfP/PMPA/2020

EDitAL Nº 118/cfP/PMPA/sEPLAD, DE 13 DE ABRiL DE 2022
REsuLtADo DEfiNitivo E HoMoLoGAção Do coNcuRso

PARA cANDiDAto NA coNDição suB JuDicE
a PolÍcia Militar do estado do Pará – PMPa e a secretaria de 
estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter limi-
nar, tornam público o resUltado fiNal e HoMologaÇÃo do concurso 
público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para o candidato na condição sub judice, 
conforme a seguir:
1 Do REsuLtADo fiNAL
1.1 fica divulgado em cumprimento a decisão judicial o resultado final e 
Homologação do concurso, na seguinte ordem: número de inscrição, nome 
completo do candidato e nota final no certame.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272187980, iaNdersoN silva carvalHo, 50 (sub judice, ação ordinária 
nº 0801707-78.2022.8.14.0051).
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
coroNel QoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 785565
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 403/2022 – sDccMo/DGP
o cHefe do estado-Maior geral da PMPa, resPoNdeNdo Pelo co-
MaNdo geral da PMPa, no exercício de atribuições previstas no artigo 8º, 
inciso v da lei complementar estadual nº 053/2006,
resolve:
art. 1º exoNerar o cel QoPM rg 18338 MoisÉs costa da coNceiÇÃo, 
da função de diretor do fundo de assistência social da PMPa (belém);
art. 2º NoMear o cel QoPM rg 18338 MoisÉs costa da coNceiÇÃo para 
exercer a função de subdiretor do fundo de assistência social da PMPa;
art. 3º esta portaria entrará em vigor a contar do dia 31 de março de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se
Quartel em icoaraci-Pa, 22 de março de 2022.
Marcelo roNald botelHo de soUza – cel QoPM rg 18084
cHefe do estado-Maior geral da PMPa
resPoNdeNdo Pelo coMaNdo geral da PMPa
(oBs: Republicada, por haver saído com incorreção no BG nº 054/2022)
(transcrito do BG N° 055, de 22 MAR 2022)

Protocolo: 784990
PoRtARiA Nº 404/2022 – sDccMo/DGP
o cHefe do estado-Maior geral da PMPa, resPoNdeNdo Pelo co-
MaNdo geral da PMPa, no exercício de atribuições previstas no artigo 8º, 
inciso v da lei complementar estadual nº 053/2006 e no artigo 12, alínea 
“b”, item 1, do decreto estadual nº 2.400/1982,
resolve:
art. 1º NoMear o cel PM r/r rg 21112 raUl zêNio geNtil silva para 
exercer a função de diretor do fundo de assistência social da PMPa (belém);
art. 2º esta portaria entrará em vigor a contar do dia 31 de março de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci-Pa, 22 de março de 2022.
Marcelo roNald botelHo de soUza – cel QoPM rg 18084
cHefe do estado-Maior geral da PMPa
resPoNdeNdo Pelo coMaNdo geral da PMPa
(oBs: Republicada, por haver saído com incorreção no BG nº 054/2022)
(transcrito do BG N° 055, de 22 MAR 2022)

Protocolo: 784991

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
contrato nº 007/2022
exercício: 2022
objeto: Prestação de serviços de locação de veículos, para atender à de-
manda do fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará.
valor global: Por demanda, disposto no termo de referência e demais anexos.
vigência: 12/04/2022 a 05/10/2022
data da assinatura: 11/04/2022
licitação: Processo N° 007/2022 – fasPM – adesÃo a ata de regis-
tro de PreÇo N° 002/2022 edital N° 03 PregÃo eletroNico srP – 
2021/cPl-bto-fUNai
Programa: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto atividade: 8338 – ações administrativas
elemento de despesa: 339033 – locação de meios de transporte
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: NoraUto reNt a car
cNPj: 83.368.837/0001-15
endereço: av. bernardo sayão, n° 138, galpão a, bairro: cidade velha, 
ceP: 66015-255, belém-Pa
telefone: (91) 3349-2455
e-mail: comercial@mvlicitacoes.com
ordenador: raUl zeNio geNtil silva
diretor do fasPM.

Protocolo: 785295

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N°044/2022-GAB DiREtoR/sup. fundos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
resolve:
art. 1° autorizar o servidor Marcio cUNHa goMes, teN cel PM rg 24975, 
cPf 252.186.382-34, Mf 56749301, chefe de seção de fundos vinculados 
do fasPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 339039 
(Pessoa jurídica).

art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem bancária.
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl zêNio geNtil silva – cel PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 784987
PoRtARiA N°045/2022-GAB DiREtoR/sup. fundos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
resolve:
art. 1° autorizar o servidor carlos rafael NasciMeNto da silva, teN 
PM rg 40907, cPf 768.505.602-04, Mf 555890202, chefe de seção de 
serviço social do fasPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil 
reais) na 339039 (Pessoa jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem bancária.
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl zêNio geNtil silva – cel PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 785252

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 055/2022/Gab. Diretor/fAsPM- objetivo: faz-se ne-
cessário o deslocamento do efetivo com o objetivo de transmover farda-
mento, equipamentos e acessórios aos policiais militares do estado e dos 
cPrs da região, no período de 13 a 17 de abril de 2022. fUNdaMeNto 
legal: lei. N° 5.119/84: origem: belém/Pa destino: tailândia e tucuruí/
Pa, 05 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada na categoria “b”; 
servidores: teN cel Márcio cUNHa goMes; cPf: 252.186.382-34, no 
valor: r$ 1.424,34; sgt alaN baHia leite; cPf: 751.319.512-91, no 
valor r$ 1.186,92; cb brUNo Pires siQUeira Neto; cPf: 963.311.782-
87, no valor r$ 1.139,40; cb abNer MoisÉs vieira coNceiÇÃo, no va-
lor r$ 1.139,40. ordeNador: raUl zêNio geNtil silva; Prazo Para 
PrestaÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 785166
PoRtARiA Nº 056/2022/Gab. Diretor/fAsPM- objetivo: faz-se ne-
cessário o deslocamento do efetivo com o objetivo de transmover farda-
mento, equipamentos e acessórios aos policiais militares do estado e dos 
cPrs da região. visto q necessidade de padronização com base no novo 
regulamento de Uniformes da PMPa-rUPMPa, no período de 18 a 24 de 
abril de 2022. fUNdaMeNto legal: lei. N° 5.119/84: origem: belém/Pa 
destino: Marabá, Parauapebas, rio Maria, redenção e conceição do ara-
guaia/Pa, 07 diárias de alimentação e 06 diárias de pousada na categoria 
“b”; servidores: teN cel Márcio cUNHa goMes; cPf: 252.186.382-34, no 
valor: r$ 2.057,38; sgt silvio Maia batista; cPf: 380.601.162-15, no va-
lor r$ 1.714,44; cb aNtoNio eltoN ferreira goMes; cPf: 000.738.532-
32, no valor r$ 1.645,80; cb saNdra de jesUs saNtos PiNto, no valor r$ 
1.645,80. ordeNador: raUl zêNio geNtil silva; Prazo Para Presta-
ÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 785207

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

ERRAtA
.

Publicado no Diário Oficial nº 34.915, de 31 de MARÇO 2022
5° terMo aditivo ao coNtrato adMiNistrativo Nº 003/2017 - fUNsaU
oNDE sE Lê: fonte 0101 (recurso do tesouro)
LEiA-sE: 0150 (recurso Próprio)
ordenador: lisio edUardo caPela HerMes - cel QosPM rg 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 785085

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

3º termo Aditivo ao contrato Administrativo n° 002/20119- fuNsAu
objeto: prestação de serviços de dedetização.
vigência: 12/04/2022 a 11/04/2023
fonte: 0101 (recurso do tesouro)0301 (recurso do tesoutro – superávit) 
0150 (recurso Próprio)
0350 (recurso Próprio – superávit) Programa de trabalho: 
06.303.1502.8277.0000 Natureza de despesa: 339039
valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
contratada: xiNgU serviÇos e solUÇÕes aMbieNtais ltda
ordenador: lisio edUardo caPela HerMes cel QosPM rg 27235
diretor do fUNsaU.

Protocolo: 784941
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.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 161/DiÁRiA/Df DE 12 DE ABRiL DE 2022
o coMaNdaNte-geral do cbMPa e coordeNador estadUal de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 
15 de dezembro de 1992. considerando o decreto estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – sead;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no boletim geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no boletim geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares relacionados em planilha anexa, diárias de alimentação e diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
193.753,62 (ceNto e NoveNta e três Mil e seteceNtos e ciNQUeNta e três reais e sesseNta e dois ceNtavos), para seguirem viagem para os 
respectivos municípios e localidades, no período de 14 a 19 de abril de 2022, a serviço do comando operacional do cbMPa na operação semana santa 2022.
art. 2° esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Posto /GRAD NoME Mf oRiGEM DEstiNo DAtA DiÁRiAs vALoR 
uNit. (R$)

totAL 
(R$)sAíDA REGREsso A P

sgt bM edUardo de jesUs foNseca goMes de sales 5601622 icoaraci oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 131,88 r$395,64
sgt bM PaUlo cÉsar da silva MoUra 57173975 icoaraci oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 131,88 r$395,64
cb bM MaYdsoN lUis oliveira do NasciMeNto 57217814 icoaraci oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
cb bM ericK soUza do carMo 57189312 icoaraci oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
cb bM joNatHaN Moreira do NasciMeNto 57189379 icoaraci oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
sd bM jefersoN sodrÉ carNeiro 5932304 icoaraci oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
sd bM aNdreissoN da costa loPes 5932543 icoaraci oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
cb bM NilsoN jUNior da costa siMoes 57218351 belÉM oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
cb bM fabio silva PiNHeiro 57189106-1 aNaNiNdeUa oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
cb bM Marcos varela de liMa 57189316 MaritUba oUteiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
sgt bM roNald silva soUsa 5162289 icoaraci cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM Marcos de soUsa silva 5428505 icoaraci cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM gabriel da silva oliveira 54185344 icoaraci cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM joÃo MeNdoNÇa de PádUa 54184951 icoaraci cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
cb bM daNiel reis dias 57189182 icoaraci cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
cb bM daNiela raiol de alMeida 57217918 icoaraci cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00

teN QobM albert liNcolN costa vidal 5932589/1 belÉM cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 141,11 r$705,55
sgt bM ricardo MiraNda de soUza 54185343/1 belÉM cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM saNdro lUiz goNzaga saNtos 54185218/1 belÉM cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
cb bM NeliNHo MoNteiro de araÚjo 57189284/1 belÉM cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
sd bM elsoN jeffersoN costa liMa 5932459/1 belÉM cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
sd bM daNilo ferreira de alMeida 5932541/1 belÉM cotijUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00

Maj QobM MarcUs PaUlo cartageNes veloso 54185268 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 131,88 r$395,64
steN bM HeleNo rUbeNs aires raMos 5398550 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 87,04 r$261,12
sgt bM josÉ saNtaNa brito filHo 5398410 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 87,04 r$261,12
sgt bM doriedsoN jardiM da silva 5602084 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 87,04 r$261,12
sgt bM lUiz PaUlo de soUsa 5427967 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 87,04 r$261,12
sgt bM PaUlo HeNriQUe MartiNs MalHeiros 5427711 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 87,04 r$261,12
cb bM tHYago silva saNtos 57217692 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sgt bM joÃo HerMiNio dias feio 5210585 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 87,04 r$261,12
cb bM joNes de soUza QUeiroz 57189108 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 85,72 r$257,16
cb bM deNNYs da silva Pereira 54189774/2 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 85,72 r$257,16
cb bM aNdreW agUiar assis de NazarÉ 57217787/1 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 85,72 r$257,16
cb bM josÉ dieiMe de soUza cavalcaNte 57217866 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 85,72 r$257,16
sd bM caMilo rodrigUes HolaNda 5932573 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 85,72 r$257,16
sd bM viNiciUs Mello da silva 5932313 MosQUeiro MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 85,72 r$257,16

caP QobM WaUlisoN ferreira PiNto 57173343 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 118,69 r$593,45
sgt bM aNtoNio jose teles barata 5120020 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM joÃo zaloi barros alMeida 5827051 MaritUba MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM cássio da silva NasciMeNto 57173412/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM aNoriNo silva dos saNtos 57173403/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM jocYvaldo Ulisses soUza dUraNs 5398444-1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM jose raiMUNdo lobo de MiraNda 5428890-1 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM Nelio jUNior correa 54185177-1 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM elder oliveira garcia 57174004/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM roberto MaUro MoNteiro da silva 5601916-1 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM MatHeUs da coNceiÇÃo Moraes 57173913-1 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM HaUel da silva barros 57173349/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
cb bM roziMar lUceNa correa 57189275/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM edsoN dos Prazeres viaNa 57217949/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM leoNNY gUilHerMe botelHo do coUto 57217930/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM vital brasil araÚjo MoNteiro filHo 57218353/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM Pedro aNtôNio PiNHeiro boNatti 57217709/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM rogÉrio valdiviNo correa da silva 57217806/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM lUis MaUricio soUza do carMo 57189412-1 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM elias silva lira jUNior 57217810/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM fábio brUNo soziNHo de HolaNda 57218590 1º gbs MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM MaUrÍcio adriaNo sidôNio dos saNtos 57218035 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM jobsoN rodrigUes da costa 57189297 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM alexsaNdro soares aMoedo 57190166-1 aNaNiNdeUa MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM lUciaNo soUsa de oliveira 57218011 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sd bM victor Moraes cabral lobato 5932318/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sd bM rafael soUza de oliveira 5917160/2 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sd bM elizaK seifert da silva 5932485/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sd bM PaUlo HeNriQUe da silva assis PaMPloNa 5932251/1 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sgt bM jaciel MarQUes Pereira 5823897 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
cb bM afoNso fUrtado dos saNtos 57189104 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM aUgUsto cÉsar Maia da cUNHa 57189359 belÉM MosQUeiro - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60

steN bM aNtôNio carlos do carMo costa 56017381 tUcUrUÍ MosQUeiro - Pa - Praias 14/04/2022 18/04/2022 5 4 87,04 r$783,36
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sgt bM cleosoN cleY da silva favacHo 5610370 tUcUrUÍ MosQUeiro - Pa - Praias 14/04/2022 18/04/2022 5 4 87,04 r$783,36
teN QobM brUNa Naila Pessoa Pereira 5932590-1 castaNHal MarUdá - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 116,05 r$580,25

sgt bM josÉ valdecY PaUliNo de saNtaNa 5601371-1 castaNHal MarUdá - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM ivaN NogUeira saraiva 5623642-1 castaNHal MarUdá - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM Marcos josÉ MaMedes de soUza 5601045-1 castaNHal MarUdá - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM Uziel da silva oeiras 5621003-1 castaNHal MarUdá - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sd bM WildelaN Moraes de soUza 5932418-1 castaNHal MarUdá - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sgt bM joseilsoN crUz do rosário 5601509-1 castaNHal crisPiM - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM laUrivaN joNas vascoNcelos 5623618-1 castaNHal crisPiM - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM gilberto da silva NasciMeNto 5601312-1 castaNHal crisPiM - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM sÉrgio da silva oliveira 57189197-1 castaNHal crisPiM - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
cb bM KeUlis costa NegrÃo 57189304-1 castaNHal crisPiM - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sgt bM josÉ Maria PiNto dos saNtos 5421780-1 castaNHal caMará - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM jÚlio sÉrgio belÉM da silva 5399084-1 castaNHal caMará - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM WeliNtoN seabra Prado 57217906-1 castaNHal caMará - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
cb bM aNtoNio tadeU PiNHeiro das cHagas 57217913-1 castaNHal caMará - MaraPaNiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sgt bM roNNY carlos da silva oliveira 5601452-1 castaNHal algodoal - MaracaNÃ - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM fraNcisco delMiro dos reis Melo 5601444-1 castaNHal algodoal - MaracaNÃ - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM alciNdo seabra da silva 5601053-1 castaNHal algodoal - MaracaNÃ - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM jairleN saNtos da silva 57218544-1 castaNHal algodoal - MaracaNÃ - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
cb bM caroliNa falcÃo carriÇo 57217911-1 castaNHal algodoal - MaracaNÃ - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
cb bM fraNcisco cÉsar veNâNcio bezerra 57217915-1 castaNHal algodoal - MaracaNÃ - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sd bM aNtoNio aUires oliveira coUtiNHo 5932348-1 castaNHal algodoal - MaracaNÃ - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 85,72 r$428,60
sgt bM david McleaN de liMa silva 54185235 sÃo MigUel do gUaMá fortaleziNHa - MaracaNÃ - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 87,04 r$609,28
sgt bM joÃo PaUlo de soUza oliveira 5826888 belÉM fortaleziNHa - MaracaNÃ - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 87,04 r$609,28
cb bM jUcival alMeida Piedade jUNior 57217950/1 belÉM fortaleziNHa - MaracaNÃ - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 85,72 r$600,04
sd bM fraNcisco costa goUvêa Neto 5932282 belÉM fortaleziNHa - MaracaNÃ - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 85,72 r$600,04

teN QoabM carlos alberto ferreira dos saNtos jUNior 5608899 sÃo MigUel do gUaMá sÃo doMiNgos do caPiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 141,11 r$705,55
sgt bM artUr WeNdell lira liNs 54185003 sÃo MigUel do gUaMá sÃo doMiNgos do caPiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
cb bM MarKUs eUclYdes NogUeira de araÚjo 57217826 sÃo MigUel do gUaMá sÃo doMiNgos do caPiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
sd bM esMael brito da crUz 5890218 sÃo MigUel do gUaMá sÃo doMiNgos do caPiM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00

Maj QobM Marcos NazareNo soUsa laMeira 57174099 caMetá MocajUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 158,26 r$791,30
sgt bM jUceliNo ePifaNe crUz 54185316 caMetá MocajUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM deNilsoN Meireles QUeiroz 54185188 caMetá MocajUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM aNselMo Marcelo Pires PiNto 54185183 caMetá MocajUba - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40

Maj QobM daNilo rodrigUes silva 57175166 salvaterra soUre - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 158,26 r$791,30
sgt bM MaNoel alves dUarte 53981893 salvaterra soUre - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM Moises dos saNtos leÃo 57173443 salvaterra soUre - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sd bM daNilo WilKer da gaMa liMa 5932486 salvaterra soUre - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
sgt bM rodolfo Moraes dos saNtos 57173441/1 belÉM soUre - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
cb bM igor jUliaNo PaNtoja ferreira 57218004 aNaNiNdeUa soUre - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
sgt bM lUiz NazareNo batista da silva 5607353 salvaterra soUre - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM lUcival brUNo aNdrade de Melo 57173413 salvaterra soUre - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM cleber MartiNs lago 5438616 belÉM soUre - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
cb bM leoNardo brito da silva 57218050 belÉM soUre - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
sgt bM fraNcisco daNiel dos reis 5398711 salvaterra salvaterra - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 131,88 r$395,64
sgt bM geziel reis da silva 57173932 salvaterra salvaterra - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 131,88 r$395,64
sgt bM leMUel Moacir Paz da silva 5601673 salvaterra salvaterra - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 131,88 r$395,64
sd bM aNdrÉ lUis dos saNtos gUsMao 5932489 salvaterra salvaterra - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
sd bM joHN KeNNedY de brito Pereira 5932518 salvaterra salvaterra - Pa - Praias 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
sgt bM roberto carlos PaMPloNa dos saNtos 56022971 salvaterra joaNes - salvaterra - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 131,88 r$395,64
sgt bM jeaN carlos costa do NasciMeNto 5602360 belÉM joaNes - salvaterra - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
sgt bM jose elias saNtos da silva 5836832/ 1 belÉM joaNes - salvaterra - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
sd bM alessaNdro de liMa figUeiredo 5932452/1 belÉM joaNes - salvaterra - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
cb bM rafael elias figUeiredo Moreira 57189168 salvaterra ágUa boa - salvaterra - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 0 126,60 r$379,80
sgt bM afoNso ribeiro da costa 5428599/1 belÉM ágUa boa - salvaterra - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
sgt bM aNtoNio alex PiNHeiro dos saNtos 57173854/1 belÉM ágUa boa - salvaterra - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
cb bM toNY daleNo barros ribeiro 57189407/2 belÉM ágUa boa - salvaterra - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

Maj QobM adolfo lUis M0Nteiro loPes 54185305/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 158,26 r$791,30
caP QobM tHiago aUgUsto vilHeNa da silva 57220120/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 145,07 r$725,35
teN QobM alcidêNis carvalHo Modesto 5932583/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 141,11 r$705,55
steN bM josÉ aNiltoN de Melo e soUza 3392066/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
steN bM lUÍs alberto soares da PaixÃo 5620570/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM carlos alberto ferreira gUiMarÃes 5399718/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM reNato saraiva da costa 5623545/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM claUdeMir gregorio liMa 5623383/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM aNtôNio josÉ MagalHÃes NegrÃo 5399882/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM Márcio aNdrÉ seNa soUsa 5486939/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM carlos Marcelo baeNa PiMeNtel 5626439/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM aNtoNio Marcio alMeida rodrigUes 5823722/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM Márcio jorge NasciMeNto freitas 54185223/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
sgt bM geaNcarlo saNtos silva 54185271/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 131,88 r$659,40
cb bM jUlio cezar Perote cHaves 57217821/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
cb bM PaUlo rogerio rodrigUes ferreira 57218303/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
cb bM lUis gUilHerMe araÚjo dos saNtos 57217916/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
cb bM jaissoN roberto saNtos da rocHa 57217929/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
cb bM jader feliPe iPiraNga da crUz 57217923/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
cb bM josÉ alfredo alMeida rodrigUes 57217927/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
cb bM WilKsoN barbosa MoNteiro 57217944/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
cb bM aNtôNio da silva costa jÚNior 57218562/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
sd bM breNdo cardoso liMa 5932401/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
sd bM italo dUda de carvalHo rocHa 5932419/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00
sd bM joÃo victor Medeiros de Moraes 5932395/1 saliNÓPolis saliNÓPolis - Pa - Praias 15/04/2022 19/04/2022 5 0 126,60 r$633,00

teN QobM alUizio lUiz azevedo de araÚjo 5932594 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 141,11 r$987,77
sgt bM sergio das Neves soares 5610338 aNaNiNdeUa saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM aNdrÉ reNato barbosa de liMa 5601002-1 caPaNeMa saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM joÃo silveira da coNceiÇÃo 5132932-2 MaritUba saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM carlos aNdrÉ MeNiNo de oliveira carvalHo 5826624 MaritUba saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM WaldsoN josÉ da silva barros 57173373 MaritUba saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM edUardo gabriel oliveira de MoUra 5210283/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM Marcelo de assis da silva 5407656/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM jorge lUiz de araÚjo NogUeira 5623456/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM lUis otávio ribeiro rodrigUes 5452643/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM PaUlo roberto da costa daMasceNo 57173457 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
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sgt bM alaN fabrÍcio costa dos saNtos 57173365/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM cleNilsoN felgUeira da PoNte de leMos 5607744 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM aNdrÉ WilsoN MoUra raiol 5826764/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
cb bM tiago da coNceiÇÃo sobriNHo 57217820-1 caPaNeMa saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM aNdrÉ oliveira da silva 54186691-2 caPaNeMa saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM aNtôNio elcid teixeira PiNHeiro 57189336 MojU saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM Willer lobato vieira 57218020/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM ariel gilberto Piedade MarQUes 57217983 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM fábio MaNoel de Macêdo Neto 57217922 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM relrY MoNteiro borges 57208207/2 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM joÃo rodrigo Meireles de freitas 57217986/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM evaNdro dos saNtos dias 57198968-2 aNaNiNdeUa saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM roclaNe daMasceNo da silva 57217779/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM carlos WilsoN PiNHeiro saldaNHa 57189189-1 aNaNiNdeUa saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM WelliNgtoN carlos veNaNcio de liMa 57218032-1 vigia de NazarÉ saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM jaKeliNe rodrigUes MiraNda 57218371 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
sd bM taÍs ferNaNda geMaQUe aMaral 5932510/1 belÉM saliNÓPolis - Pa - Praias 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM brUNo davis beNjo silva 57189292 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 24/04/2022 # # 126,60 r$2.658,60
cb bM cristileNe Paiva costa 57217758 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 24/04/2022 # # 126,60 r$2.658,60
sd bM rafael batista da silva 5932408 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 24/04/2022 # # 126,60 r$2.658,60
sgt bM MaUro sÉrgio alves barros 5398053-1 caPaNeMa oUrÉM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM HolliMar WataNabe de liMa 5209889-1 caPaNeMa oUrÉM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM jÚlio claÚdio brito ribeiro 5610389-1 caPaNeMa oUrÉM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
cb bM NoÉ da rocHa dias 57218030-1 caPaNeMa oUrÉM - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
sgt bM KlaUber allaN loPes da costa 54185002-1 caPaNeMa Peixe boi - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM aNtôNio WelliNgtoN lira liNs 54185230-1 caPaNeMa Peixe boi - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
cb bM beNito tiago raMos dos saNtos 57190086-1 caPaNeMa Peixe boi - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
cb bM celiNo ferreira soares jÚNior 57218022-1 caPaNeMa Peixe boi - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00
sgt bM carlos edUardo ferreira seNa 5399602 breves Portel - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
cb bM HeltoN costa de oliveira 57189202 breves Portel - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
cb bM Maria de NazarÉ oliveira Marreiros 57203551 breves Portel - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
cb bM Marcos rilKe lobato soares 57217698 breves Portel - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
cb bM NeeMias dos saNtos silva 54196449 breves Portel - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
sd bM edUardo alberto saNtos fUrtado 5932515 breves Portel - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40
sgt bM Marcelo algUsto loPes MagalHÃes 5823978 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
cb bM Marcelo lUiz dos saNtos rUela 57218262 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
cb bM gleidsoN vilHeNa da silva 5932581 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

teN QobM Marcos MatHeUs de soUsa Moreira 5932587 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 141,11 r$987,77
sgt bM elÍdio ÉdeN da Mota coHeN 5826900 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM HelissoN cleY Melo do carMo 57173694 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
cb bM fábio liMa de oliveira 5277321 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20
sd bM jacKsoN aNdersoN de soUsa alves 5932571 saNtarÉM belterra - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 126,60 r$886,20

steN bM edsoN cardoso ferNaNdes jÚNior 5430461 belÉM MosQUeiro - Pa 15/04/2022 17/04/2022 3 2 87,04 r$435,20
sgt bM josÉ carlos MoNteiro de alMeida jÚNior 5601789 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
cb bM osiel de alMeida raMos jÚNior 57218494 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60
sd bM stePHaNie Maria barros reNteiro 5932529 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60
sgt bM jeaNecleY saNtos de azevedo 54185193 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
sgt bM laÉcio de barros vieira 57173422 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
sd bM iasMiN NazaretH silva MatNi soUsa 5932517 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

teN QoabM lUiz carlos da cUNHa feitosa 5601851 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 141,11 r$1.552,21
sgt bM adriaNo goNcalves Pereira 54185224 aNaNiNdeUa saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
cb bM rodrigo de oliveira reis caNtaNHede 57189111 MaritUba saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60
cb bM roNNeY de soUza barbosa 57217972 aNaNiNdeUa saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

teN QoabM joelMir NUNes de castro 5826748 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 141,11 r$1.552,21
steN bM WaldeNir PiMeNtel NoroNHa 5399335 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
sgt bM alissoN cHUMber silva 57173337 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
cb bM alessaNdro MaUro r. da silva 57189437 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

Maj QobM aNdersoN costa caMPos 57174111 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 158,26 r$1.740,86
sgt bM adeliNo josÉ loUreiro Neto 57173931 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
sd bM MicHel rossberg da silva farias 5932242 belÉM saNta Maria do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

tcel QobM erivaldo dos saNtos cardoso 51855688 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 158,26 r$1.740,86
sgt bM rodrigo da silva vascoNcelos 57173865 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
cb bM gilsoN ferreira MartiNs 57218368 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60
sgt bM jose ricardo dos saNtos ribeiro 57189096 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 25/04/2022 # # 131,88 r$3.033,24
sd bM edileNa Maria risUeNHo vilacorta 5922977 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 25/04/2022 # # 126,60 r$2.911,80
sgt bM djalMa NUNes oscar 5422302 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 17/04/2022 4 3 131,88 r$923,16
sgt bM WaNderlei goMes baltazar 54185204 MaritUba saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 24/04/2022 # # 131,88 r$2.769,48
sgt bM joel da silva vaz 5823919 aNaNiNdeUa saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
sgt bM aNdersoN claYtoN soUsa de soUza 54185205 aNaNiNdeUa saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68

tcel QobM ricardo leNo aNaissi Pereira 5833531 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 158,26 r$1.740,86
cb bM victor flávio ferreira aracati 57191258 belÉM saliNÓPolis - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60

steN bM aNtôNio josÉ MoUra leite 5610478 caPaNeMa saNta lUzia do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
sgt bM edUardo xavier dos saNtos 5610400 caPaNeMa saNta lUzia do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
cb bM raiMUNdo NoNato vieira PiNHeiro 57189361 caPaNeMa saNta lUzia do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60
sgt bM jÚlio cezar liMa costa 5601088 caPaNeMa saNta lUzia do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 131,88 r$1.450,68
cb bM Marcos alaN do NasciMeNto soUsa 57217819 caPaNeMa saNta lUzia do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60
cb bM edilsoN aNtôNio borges de castro 57218024 caPaNeMa saNta lUzia do Pará - Pa 14/04/2022 19/04/2022 6 5 126,60 r$1.392,60
sgt bM jorge da silva MacHado 57173921 altaMira aNaPÚ - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
sgt bM cleilsoN aNdarde liMa 57173999 altaMira aNaPÚ - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 131,88 r$1.186,92
sd bM oriel MacHado de soUsa 5932294 altaMira aNaPÚ - Pa 14/04/2022 18/04/2022 5 4 126,60 r$1.139,40

total r$ 193.753,62

HaYMaN aPolo goMes de soUza - cel QobM
coMaNdaNte geral do cbMPa e coordeNador estadUal de defesa civil

Protocolo: 785378
PoRtARiA Nº 162/DiÁRiA/Df DE 12 DE ABRiL DE 2022
o coMaNdaNte-geral do cbMPa e coordeNador estadUal de defesa civil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 
15 de dezembro de 1992. considerando o decreto estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a Portaria Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – sead;
considerando a Portaria Nº 087, de 01 de fevereiro de 2019,publicada no boletim geral no 27 de 07 de fevereiro de 2019.
considerando a Portaria Nº 934, de 29 de dezembro de 2020, publicada no boletim geral no 01 de 04 de janeiro de 2021, resolve:
art. 1° conceder aos militares: steN bM WasHiNgtoN lUis brabo da silva 5428408, sgt bM carlos cesar barros dos saNtos 5084393, sgt 
bM josÉ carlos da silva barbosa 5598516, cb bM ivaNildo baraHUNa da costa 57217766, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (dUas) diárias 
de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.611,20 (dois Mil e seisceNtos e oNze reais e viNte ceNtavos), para seguirem viagem 
de belém para salinópolis - Pa, no período de 15 a 17 de abril de 2022, a serviço da 5° seção do eMg do cbMPa.
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art. 2° esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Posto /GRAD NoME Mf oRiGEM DEstiNo DAtA Nº DE DiÁRiAs vALoR uNit. (R$) totAL (R$)sAíDA REGREsso a P
steN bM WasHiNgtoN lUis brabo da silva 5428408

belÉM saliNÓPolis - Pa

15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM carlos cesar barros dos saNtos 5084393 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
sgt bM josÉ carlos da silva barbosa 5598516 15/04/2022 17/04/2022 3 2 131,88 r$659,40
cb bM ivaNildo baraHUNa da costa 57217766 15/04/2022 17/04/2022 3 2 126,60 r$633,00

total r$ 2.611,20

HaYMaN aPolo goMes de soUza - cel QobM
coMaNdaNte geral do cbMPa e coordeNador estadUal de defesa civil

Protocolo: 785405

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
coRPo DE BoMBEiRos MiLitAR Do PARÁ

sEcREtARiA DE EstADo DE PLANEJAMENto E ADMiNistRAção (sEPLAD)
coNcuRso PúBLico PARA ADMissão Ao cuRso DE foRMAção 
DE PRAçAs - cfP/cBMPA/2022
EDitAL N° 05 -cBMPA/sEPLAD, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
deferiMeNto PreliMiNar das iNscriÇÕes
o corPo de boMbeiros Militar do Pará (cbMPa) e a secretaria de 
estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePlad), no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste edital, seus 
anexos e demais disposições legais aplicáveis, torNaM PÚblico o edital 
de deferiMeNto PreliMiNar das iNscriÇÕes, do coNcUrso PÚbli-
co aberto pelo edital n° 001/2022, nos seguintes termos:
art. 1º ficam deferidas as inscrições relacionadas nos aNexos i e ii, 
disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
i – o aNexo i refere-se às inscrições dos candidatos que solicitaram con-
dição especial para a realização da prova objetiva.
ii – o aNexo ii refere-se às inscrições para ampla concorrência.
art. 2º ficam iNdeferidas as demais inscrições.
art. 3º Quanto ao indeferimento da inscrição, caberá interposição de re-
curso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data 
de publicação deste edital. o recurso deverá ser protocolado em formu-
lário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.
br, no período das 00h00min do dia 18/04/2022 até as 23h59min do dia 
19/04/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.
art. 4º este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo goMes de soUza
comandante-geral-corpo de bombeiros Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 785567

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
o comandante-geral do corpo de bombeiros Militar do Pará comunica que 
realizará o Processo licitatório abaixo descrito:
Pregão eletrônico nº 004/2022 – srP – cbMPa, modo de disputa aberto/
fecHado, tipo MeNor PreÇo Por grUPo e Por iteM, valor global máxi-
mo estimado r$ 302.538,67.
objeto: registro de preços para futura aquisição de equipamentos de uso 
em atividade de mergulho de resgate e de proteção individual para atender 
as necessidades do cbMPa.
Pregoeiro titular: caP QobM reNata de aviz batista.
Pregoeiro suplente: caP QobM clebsoN lUiz costa da silva.
data de abertura: 29/04/2022, às 09h30 (horário de brasília).
entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
belém-Pará, 13 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel QobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 784976

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 647/2022-GAB/DGPc/toRNAR sEM EfEito
Belém, 07 de Abril de 2022
o delegado-geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022, de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-geral atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/394072 oriundo da fundação de 
atendimento socioeducativo do Pará – fasePa, por meio do qual infor-
ma da inviabilidade da cessão da servidora para aquela fundação, em 

razão da inexistência de cargo compatível com o exercido por ela nesta 
instituição nos quadros da fasePa, razão pela qual solicita que seja 
tornada sem efeito a Portaria Nº 300/2022-gab/dgPc/cedêNcia, de 
10/02/2022, de cessão da servidora;
coNsideraNdo a necessidade de regularizar a situação funcional da ser-
vidora, a fim de que não haja prejuízos de ordem material e/ou funcional;
coNsideraNdo o poder de autotutela inerente à administração Pública, 
que lhe confere a faculdade de rever seus próprios atos, em respeito à 
preservação da legalidade administrativa,
r e s o l v e: 
i - torNar seM efeito os termos da Portaria Nº 300/2022, de 
10/02/2022, que cedeU a servidora ePc vaNessa oliveira dos saN-
tos, Matrícula nº 5893999, para a fundação de atendimento socioeduca-
tivo do Pará – fasePa, no período de 10/02/2022 até 08/02/2026;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Walter reseNde de alMeida
delegado geral da Polícia civil

Protocolo: 785145
PoRtARiA Nº 640/2022-GAB/DGPc/cEDêNciA
Belém, 05 de Abril de 2022
o delegado-geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/252023, 
oriundo da fundação ParaPaz, em que consta a solicitação de cessão do 
servidor ferNaNdo cesar MarcoliNo da silva jUNior, delegado de 
Polícia civil, Matrícula nº 5940500, para a referida fundação,
r e s o l v e: i - ceder, a pedido, o servidor dPc ferNaNdo cesar 
MarcoliNo da silva jUNior, Matrícula nº 5940500, para a fUNdaÇÃo 
ParaPaz, pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 04/03/2022 até 
04/04/2024, com ônus ao órgão cessionário, em conformidade com o de-
creto estadual nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Walter reseNde de alMeida
delegado geral da Polícia civil

Protocolo: 785126
PoRtARiA Nº 642/2022-GAB/DGPc/cEDêNciA
Belém, 06 de Abril de 2022
o delegado-geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/191088, 
oriundo da sePlad, em que consta a solicitação de cessão da servidora 
aNNa vereNa alves tUMa, escrivã de Polícia civil, Matrícula nº 5894980, 
para a referida secretaria,
r e s o l v e: i - ceder, a pedido, a servidora ePc aNNa vereNa alves 
tUMa, Matrícula nº 5894980, para a secretaria de estado de PlaNe-
jaMeNto e adMiNistraÇÃo, pelo período de 04 (quatro) anos, a contar 
de 06/04/2022 até 04/04/2026, com ônus ao órgão cessionário, em con-
formidade com o decreto estadual nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Walter reseNde de alMeida
delegado geral da Polícia civil

Protocolo: 785133
PoRtARiA Nº 648/2022-GAB/DGPc/cEDêNciA
Belém, 07 de Abril de 2022
o delegado-geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsideraNdo os termos da lei complementar nº 022, de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNsideraNdo o teor do Processo administrativo eletrônico nº 
2022/372864, por meio do qual a junta comercial do estado do Pará – 
jUcePa solicita a cessão da ePc vanessa oliveira dos santos, Matrícula nº 
5893999, pelo período de 4 anos, com ônus para aquele órgão;
coNsideraNdo os termos do decreto estadual nº 795, de 29/05/2020, 
que rege a cessão de servidores públicos estaduais,
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r e s o l v e: i - ceder, a pedido, a servidora ePc vaNessa oliveira dos 
saNtos, matrícula nº 5893999, para a junta comercial do estado do Pará 
– jUcePa, vinculada administrativamente à secretaria de desenvolvimento 
econômico, Mineração e energia - sedeMe, pelo período de 4 anos, a contar 
de 01/04/2022 até 31/03/2026, com ônus para o órgão cessionário, de acor-
do com o que dispõe o decreto estadual nº 795, de 29/05/2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Walter reseNde de alMeida
delegado geral da Polícia civil

Protocolo: 785155

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

Belém-PA, terça-feira, 12 de abril de 2022.
PoRtARiA N.º 047/2022-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 – revogar os termos da Portaria N°180/2018 – dgPc/diversos, de 
18/12/2018, que designou o servidor beNjaMiN MagNo de alMeida e 
silva, matrícula n° 55590318/1, assistente de informática, para acompa-
nhar como FISCAL a execução do Contrato nº 148/2018–PC/PA, firmado 
com a empresa oi s.a, em recuperação judicial, cNPj N° 33.000.118/0001-
79, e no seu impedimento o servidor fabrÍcio oliveira de oliveira, 
assistente de informática, matrícula n°57189009/ 1.
ii – desigNar nos termos da lei n° 8666/93 o servidor aUgUsto vi-
NÍciUs ribeiro barros, chefe de serviço, matrícula n° 5904208/3, 
para acompanhar como fiscal a execução do contrato nº 148/2018–Pc/
PA, firmado com a Empresa OI S.A, em recuperação judicial, CNPJ N° 
33.000.118/0001-79, cujo objeto é a prestação de serviços de rede priva-
da, com tecnologia vPNiP/MPls, para comunicação de dados multimídia e 
fornecimento de acesso à internet, conforme a necessidade da Polícia civil 
do estado do Pará, e no seu impedimento o servidor fabrÍcio oliveira de 
oliveira, assistente de informática, matrícula n°57189009/ 1, que assistirá 
o referido contrato com as mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do 
estado do Pará, desde o início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos 
e qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iv – 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: 785484

.

.

ERRAtA
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PRocEsso Nº. 2021/1443402
PREGão Nº. 09/2022
a delegada aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado geral da Polícia civil, del. Walter re-
sende de almeida, na Portaria Nº. 182/2020- dg/Pc-Pa, de 28 de outu-
bro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 
04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas finan-
ceiras do pregão nº. 09/2022, cujo objeto é a aQUisiÇÃo de Materiais 
de exPedieNte e ProteÇÃo e tudo mais que consta do referido processo, 
resolve HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 
9º, inciso v, do decreto estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, as 
empresas abaixo especificadas:
iteNs: 07, 27, 35, 38, 62
aPolo coMercial ltda

cNPj: 02.597.637/0001-90
end.: av. almirante Wandenkolk, 270b
ceP: 66055-030 / tel.: (91) 3223-2623 / e-mail: apolo.comltda@gmail.com
item 07:
valor Unitário: r$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos)
valor global: r$ 4.947,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais)
item 27:
valor Unitário: r$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos)
valor global: r$ 1.771,00 (um mil, setecentos e setenta e um reais)
item 35:
valor Unitário: r$ 15,99 (quinze reais e noventa e nove centavos)
valor global: r$ 16.469,70 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e nove 
reais e setenta centavos)
item 38:
valor Unitário: r$ 2,04 (dois reais e quatro centavos)
valor global: r$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais)
item 62:
valor Unitário: r$ 80,32 (oitenta reais e trinta e dois centavos)
valor global: r$ 8.835,20 
(oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
total do fornecedor: r$ 38.142,90 (trinta e oito mil, cento e quarenta e 
dois reais e noventa centavos)
iteNs: 01, 02, 04, 08, 11, 13, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 32, 37, 41, 43, 
44, 53, 56, 67, 68, 77, 90, 92 e 99
rbMf coMÉrcio atacadista de ProdUtos aliMeNtÍcios e serviÇos eireli
cNPj: 06.916.722/0001-77
end.: Passagem são Pedro, 68, atalaia, ananindeua-Pa
ceP 67013-490 / tel. (91) 9.8739-0416 / e-mail: comercial_novavida@
hotmail.com
item 01:
valor Unitário: r$ 144,09 (cento e quarenta e quatro reais e nove centavos)
valor global: r$ 4.322,70 
(quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta centavos)
item 02:
valor Unitário: r$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos)
valor global: r$ 516,60 (quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos)
item 04:
valor Unitário: r$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos)
valor global: r$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)
item 08:
valor Unitário: r$ 7,74 (sete reais e setenta e quatro centavos)
valor global: r$ 2.322,00 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais)
item 11:
valor Unitário: r$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos)
valor global: r$ 133.250,00 
(cento e trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais)
item 13:
valor Unitário: r$ 13,07 (treze reais e sete centavos)
valor global: r$ 130,70 (cento e trinta reais e setenta centavos)
item 19:
valor Unitário: r$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos)
valor global: r$ 557,50 
(quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
item 20:
valor Unitário: r$ 3,19 (três reais e dezenove centavos)
valor global: r$ 957,00 (novecentos e cinquenta e sete reais)
item 21:
valor Unitário: r$ 3,10 (três reais e dez centavos)
valor global: r$ 930,00 (novecentos e trinta reais)
item 24:
valor Unitário: r$ 0,20 (vinte centavos)
valor global: r$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
item 28:
valor Unitário: r$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos)
valor global: r$ 5.084,00 (cinco mil e oitenta e quatro reais)
item 29:
valor Unitário: r$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos)
valor global: r$ 4.605,50 
(quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos)
item 30:
valor Unitário: r$ 1,60 (um real e sessenta centavos)
valor global: r$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais)
item 32:
valor Unitário: r$ 1,91 (um real e noventa e um centavos)
valor global: r$ 783,10 (setecentos e oitenta e três reais e dez centavos)
item 37:
valor Unitário: r$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos)
valor global: r$ 157,50 
(cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
item 41:
valor Unitário: r$ 0,25 (vinte e cinco centavos)
valor global: r$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais)
item 43:
valor Unitário: r$ 0,29 (vinte e nove centavos)
valor global: r$ 58,00 (cinquenta e oito reais)
item 44:
valor Unitário: r$ 0,92 (zero real e noventa e dois centavos)
valor global: r$ 198,72 
(cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)
item 53:
valor Unitário: r$ 0,92 (noventa e dois centavos)
valor global: r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
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item 56:
valor Unitário: r$ 133,33 (cento e trinta e três reais e trinta e três centavos)
valor global: r$ 1.333,30 
(um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta centavos)
item 67:
valor Unitário: r$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos)
valor global: r$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais)
item 68:
valor Unitário: r$ 7,36 (sete reais e trinta e seis centavos)
valor global: r$ 1.987,20 
(um mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)
item 77:
valor Unitário: r$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
valor global: r$ 963,20 (novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
item 90:
valor Unitário: r$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos)
valor global: r$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais)
item 92:
valor Unitário: r$ 2,10 (dois reais e dez centavos)
valor global: r$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais)
item 99:
valor Unitário: r$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos)
valor global: r$ 14.976,00 (quatorze mil, novecentos e setenta e seis 
reais)
total do fornecedor: r$ 187.979,02 (cento e oitenta e sete mil, novecen-
tos e setenta e nove reais e dois centavos)
iteNs: 39, 42, 51, 91, 93, 94, 95, 96, 97 e 106.
f f de aleNcar eireli
cNPj: 09.165.782/0001-93
end.: tv. We 43, cidade Nova viii, nº 182, bairro cidade Nova, ananin-
deua
ceP: 67.133-260 / tel.: (91) 3207-3967 / e-mail: estrela.dalva01@hot-
mail.com
item 39:
valor Unitário: r$ 0,36 (trinta e seis centavos)
valor global: r$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais)
item 42:
valor Unitário: r$ 0,15 (quinze centavos)
valor global: r$ 30,00 (trinta reais)
item 51:
valor Unitário: r$ 6,19 (seis reais e dezenove centavos)
valor global: r$ 2.785,50 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 
cinquenta centavos)
item 91:
valor Unitário: r$ 166,31 (cento e sessenta e seis reais e trinta e um 
centavos)
valor global: r$ 9.978,60 (nove mil, novecentos e setenta e oito reais e 
sessenta centavos)
item 93:
valor Unitário: r$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos)
valor global: r$ 319,20 (trezentos e dezenove reais e vinte centavos)
item 94:
valor Unitário: r$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos)
valor global: r$ 319,20 (trezentos e dezenove reais e vinte centavos)
item 95:
valor Unitário: r$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos)
valor global: r$ 353,90 (trezentos e cinquenta e três reais e noventa cen-
tavos)
item 96:
valor Unitário: r$ 13,97 (treze reais e noventa e sete centavos)
valor global: r$ 1.536,70 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e se-
tenta centavos)
item 97:
valor Unitário: r$ 15,77 (quinze reais e setenta e sete centavos)
valor global: r$ 3.154,00 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais)
item 106:
valor Unitário: r$ 3,12 (três reais e doze centavos)
valor global: r$ 998,40 (novecentos e noventa e oito reais e quarenta 
centavos)
total do fornecedor: r$ 25.235,50 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e 
cinco reais e cinquenta centavos)
iteNs: 03, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 31, 33, 34, 36, 50, 52, 59, 60, 
63, 64, 65, 66, 69, 76, 78, 82, 84, 87, 88, 89, 100, 101 e 107
vs delgado coMÉrcio de artigos de escritÓrio eireli
cNPj: 12.665.218/0001-44
end.: rod. br 316 KM 03, rua do fio nº 22 – guanabara
ceP 67.010-550 / tel. (91) 3032-7894 / e-mail: vs.licitacao@yahoo.com
item 03:
valor Unitário: r$ 3,57 (três reais e cinquenta e sete centavos)
valor global: r$ 749,70 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta 
centavos)
item 14:
valor Unitário: r$ 0,44 (quarenta e quatro centavos)
valor global: r$ 3.124,00 (três mil, cem e vinte e quatro reais)
item 15:
valor Unitário: r$ 0,44 (quarenta e quatro centavos)
valor global: r$ 1.804,00 (um mil, oitocentos e quatro reais)
item 16:
valor Unitário: r$ 0,43 (quarenta e três centavos)
valor global: r$ 881,50 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta cen-
tavos)
item 17:

valor Unitário: r$ 1,70 (um real e setenta centavos)
valor global: r$ 1.105,00 (um mil, cento e cinco reais)
item 18:
valor Unitário: r$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos)
valor global: r$ 886,50 (oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta cen-
tavos)
item 22:
valor Unitário: r$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos)
valor global: r$ 353,10 (trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos)
item 25:
valor Unitário: r$ 0,74 (setenta e quatro centavos)
valor global: r$ 74,00 (setenta e quatro reais)
item 26:
valor Unitário: r$ 2,00 (dois reais)
valor global: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
item 31:
valor Unitário: r$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos)
valor global: r$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais)
item 33:
valor Unitário: r$ 1,65 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessen-
ta e seis centavos)
valor global: r$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais)
item 34:
valor Unitário: r$ 3,91 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessen-
ta e seis centavos)
valor global: r$ 11.847,30 (três mil e oitocentos reais)
item 36:
valor Unitário: r$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos)
valor global: r$ 8.059,80 (oito mil e cinquenta e nove reais e oitenta 
centavos)
item 50:
valor Unitário: r$ 1,70 (um real e setenta centavos)
valor global: r$ 901,00 (novecentos e um reais)
item 52:
valor Unitário: r$ 0,63 (sessenta e três centavos)
valor global: r$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta 
centavos)
item 59:
valor Unitário: r$ 9,59 (nove reais e cinquenta e nove centavos)
valor global: r$ 7.863,80 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e 
oitenta centavos)
item 60:
valor Unitário: r$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos)
valor global: r$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais)
item 63:
valor Unitário: r$ 0,25 (vinte e cinco centavos)
valor global: r$ 105,00 (cento e cinco reais)
item 64:
valor Unitário: r$ 3,05 (três reais e cinco centavos)
valor global: r$ 183,00 (cento e oitenta e três reais)
item 65:
valor Unitário: r$ 3,00 (três reais)
valor global: r$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
item 66:
valor Unitário: r$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos)
valor global: r$ 233,60 (duzentos e trinta e três reais e sessenta centa-
vos)
item 69:
valor Unitário: r$ 16,00 (dezesseis reais)
valor global: r$ 3.200,00 (três mil, duzentos reais)
item 76:
valor Unitário: r$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
valor global: r$ 963,20 (novecentos e sessenta e três reais e vinte cen-
tavos)
item 78:
valor Unitário: r$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos)
valor global: r$ 481,60 (quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta 
centavos)
item 82:
valor Unitário: r$ 17,98 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e ses-
senta e seis centavos)
valor global: r$ 8.990,00 (três mil e oitocentos reais)
item 84:
valor Unitário: r$ 27,26 (vinte e sete reais e vinte e seis centavos)
valor global: r$ 2.998,60 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais e 
sessenta centavos)
item 87:
valor Unitário: r$ 1,41 (um real e quarenta e um centavos)
valor global: r$ 1.833,00 (um mil, oitocentos e trinta e três reais)
item 88:
valor Unitário: r$ 2,63 (dois reais e sessenta e três centavos)
valor global: r$ 3.419,00 (três mil, quatrocentos e dezenove reais)
item 89:
valor Unitário: r$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos)
valor global: r$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais)
item 100:
valor Unitário: r$ 0,80 (oitenta centavos)
valor global: r$ 200,00 (duzentos reais)
item 101:
valor Unitário: r$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos)
valor global: r$ 500,00 (quinhentos reais)
item 107:
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valor Unitário: r$ 4,56 (quatro reais e cinquenta e seis centavos)
valor global: r$ 136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)
total do fornecedor: r$ 68.433,00 (sessenta e oito mil, quatrocentos e 
trinta e três reais)
iteNs: 55 e 81
eliaNdro josÉ MacHado coMÉrcio e serviÇos
cNPj: 13.395.341/0001-55
end.: rua cel. fco. schimidt, nº 2463 – jardim alvorada – sertãozinho/sP
ceP: 14.166-030 / tel.: (16) 3041-1553 / e-mail: comercial@ejmmedser-
vice.com
item 55:
valor Unitário: r$ 14,91 (quatorze reais e noventa e um centavos)
valor global: r$ 6.709,50 (seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta 
centavos)
item 81:
valor Unitário: r$ 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos)
valor global: r$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais)
total do fornecedor: r$ 7.153,50 (sete mil, cento e cinquenta e três reais 
e cinquenta centavos)
iteM: 102
leÃo azUl sUPriMeNtos iNdUstriais ltda
cNPj: 17.496.898/0001-33
end.: rua santo antônio, nº192
ceP: 68458-051 / tel.: (94) 3778-8469 / e-mail: diegomousinho33@
gmail.com
item 102:
valor Unitário: r$ 797,63 (setecentos e noventa e sete reais e sessenta e 
três centavos)
valor global: r$ 11.964,45 (onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais 
e quarenta e cinco centavos)
total do fornecedor: r$ 11.964,45 (onze mil, novecentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta e cinco centavos)
iteNs: 05, 09, 10, 12, 40, 45, 46, 47, 49, 70, 71, 79, 80, 83, 86 e 105
PaPel e cia ProdUtos de PaPelarias eireli
cNPj: 19.518.277/0001-39
end.: av. duque de caxias, 1197
ceP 66093029 / tel. (91) 3216-0106 /
item 05:
valor Unitário: r$ 0,22 (vinte e dois centavos)
valor global: r$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinte centavos)
item 09:
valor Unitário: r$ 8,94 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessen-
ta e seis centavos)
valor global: r$ 1.796,94 (um mil, setecentos e noventa e seis reais e 
noventa e quatro centavos)
item 10:
valor Unitário: r$ 0,39 (trinta e nove centavos)
valor global: r$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos)
item 12:
valor Unitário: r$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos)
valor global: r$ 8.526,00 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais)
item 40:
valor Unitário: r$ 0,22 (vinte e dois centavos)
valor global: r$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais)
item 45:
valor Unitário: r$ 1,05 (um real e cinco centavos)
valor global: r$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos)
item 46:
valor Unitário: r$ 0,95 (noventa e cinco centavos)
valor global: r$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos)
item 47:
valor Unitário: r$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
valor global: r$ 499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta 
centavos)
item 49:
valor Unitário: r$ 11,86 (onze reais e oitenta e seis centavos)
valor global: r$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais)
item 70:
valor Unitário: r$ 5,00 (cinco reais)
valor global: r$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)
item 71:
valor Unitário: r$ 3,40 (três reais e quarenta centavos)
valor global: r$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)
item 79:
valor Unitário: r$ 1,40 (um real e quarenta centavos)
valor global: r$ 140,00 (cento e quarenta reais)
item 80:
valor Unitário: r$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos)
valor global: r$ 120,00 (cento e vinte reais)
item 83:
valor Unitário: r$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos)
valor global: r$ 199,10 (cento e noventa e nove reais e dez centavos)
item 86:
valor Unitário: r$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos)
valor global: r$ 221,20 (duzentos e vinte e um reais e vinte centavos)
item 105:
valor Unitário: r$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos)
valor global: r$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais)
total do fornecedor: r$ 17.306,64 (dezessete mil, trezentos e seis reais e 
sessenta e quatro centavos)

iteM: 85
graficPaPer coMÉrcio e serviÇos eireli
cNPj: 27.327.858/0001-11
end.: sibs Qd 03 conj. c, lote 14, núcleo bandeirante. brasília-df
ceP 71.736-303 / tel. (061) 995397220 / e-mail: grafcpaper@gmail.com
item 85:
valor Unitário: r$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais)
valor global: r$ 37.740,00 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta reais)
total do fornecedor: r$ 37.740,00 (trinta e sete mil, setecentos e qua-
renta reais)
iteM: 72
sieg NegÓcios ltda
cNPj: 28.341.370/0001-01
end.: av. Nicomendes alves dos santos, 3600 sl 327 – gávea business
ceP 38411-106 / tel. (34) 3235-6754 / e-mail: contato@siegnegocios.
com.br
item 72:
valor Unitário: r$ 36,35 (trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)
valor global: r$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais)
total do fornecedor: r$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais)
iteNs: 06, 57 e 58
saP distribUidora e solUÇÕes descartáveis eireli
cNPj: 35.804.108/0001-11
end.: rua Minas gerais bloco b nº01 sla 02 – centro com. - vila Perma-
nente – tucuruí/Pa
ceP 68.455-707 / tel. (94) 3787-2079/ e-mail: essencial@mconline.com.
br
item 06:
valor Unitário: r$ 140,83 (cento e quarenta reais e oitenta e três centavos)
valor global: r$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais)
item 57:
valor Unitário: r$ 232,90 
(duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos)
valor global: r$ 2.329,00 (dois mil, trezentos e vinte e nove reais)
item 58:
valor Unitário: r$ 78,98 (setenta e oito reais e noventa e oito centavos)
valor global: r$ 4.739,00 (quatro mil, setecentos e trinta e nove reais)
total do fornecedor: r$ 11.293,00 
(onze mil, duzentos e noventa e três reais)
iteM: 75
PaUlo HeNriQUe de assis
cNPj: 37.916.894/0001-74
End.: Rua Pérola, Qd 03 Lt 21, Residencial Cristal, Bonfinópolis/GO
tel. (62) 99868-9613 / e-mail: inova_uniformes@hotmail.com
item 75:
valor Unitário: r$ 20,49 (vinte reais e quarenta e nove centavos)
valor global: r$ 40.980,00 (quarenta mil, novecentos e oitenta reais)
total do fornecedor: r$ 40.980,00 
(quarenta mil, novecentos e oitenta reais)
iteNs: 103 e 104
exclUsiva coMÉrcio e serviÇos, PaPelaria e iNforMática
cNPj: 41.597.891/0001-92
end.: ade conjunto 4, lote 06, loja 02, área de desenvolvimento econô-
mico (águas claras) - brasília/df
ceP 71.986-000 / tel. (61) 3399-0202 / e-mail: exclusivainfodf@gmail.com
item 103:
valor Unitário: r$ 700,66 (setecentos reais e sessenta e seis centavos)
valor global: r$ 10.509,90 
(dez mil, quinhentos e nove reais e noventa centavos)
item 104:
valor Unitário: r$ 1.637,66 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e ses-
senta e seis centavos)
valor global: r$ 24.564,90 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e 
quatro reais e noventa centavos)
total do fornecedor: r$ 35.074,80 (trinta e cinco mil e setenta e quatro 
reais e oitenta centavos)
iteNs: 73 e 74
goedert ltda
cNPj: 79.846.465/0001-18
End.: Rua Edgard Hoffmann, nº 496 – Beira Rio
tel. (48) 32052122 / e-mail: licitacao@goedert.com.br
item 73:
valor Unitário: r$ 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos)
valor global: r$ 57.480,00 
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
item 74:
valor Unitário: r$ 18,63 (dezoito reais e sessenta e três centavos)
valor global: r$ 55.890,00 
(cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais)
total do fornecedor: r$ 113.370,00 
(cento e treze mil, trezentos e setenta reais)
belém, 13 de abril de 2022.
________________________________________________
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
delegada de Polícia civil
ordeNadora de desPesas
Republicado por ter saído com incorreções no DoE nº 34.913, 
30/03/2022, páginas 137 – 139.

Protocolo: 784937
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coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
contrato n°51/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°23/2022.
Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPj Nº 00.368.105/0001-
06 e o sr. rogerio MaNoel MartiNs Porfirio. cPf nº 282.419.402-20.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos).
objeto: cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad/PcPa, 
aprovado pela resolução n° 412/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, MoNi-
tor da tUrMa dPc 02.
Processo Nº 2022/292266.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: sr. rogerio MaNoel MartiNs Porfirio.
endereço do contratado: av. ricardo borges, bairro: guanabara, ananin-
deua/Pa, e-mail: rogerporf2013@gmail.com
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
ExtRAto DE coNtRAto
contrato n°48/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°20/2022.
Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPj Nº 00.368.105/0001-
06 e o sr. roMUlo aUgUsto de brito PeNHa. cPf nº 839.133.602-63.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
objeto: cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad/PcPa, 
aprovado pela resolução n° 412/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, sUPer-
visor da tUrMa dPc 06 e dPc 07.
Processo Nº 2022/292252.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: sr. roMUlo aUgUsto de brito PeNHa.
endereço do contratado: rod. augusto Meira filho, conj. jardim das juru-
tis i, bairro: centro, benevides/Pa, e-mail: romulo__penha@hotmail.com
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
ExtRAto DE coNtRAto
contrato n°85/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°52/2022.
Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPj Nº 00.368.105/0001-
06 e o sr. igor carleo oliveira da silva. cPf nº 402.202.812-20.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
objeto: cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categoria: delegado 
de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-sePlad/PcPa, 
aprovado pela resolução n° 412/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, MoNi-
tor da tUrMa dPc 07.
Processo Nº 2022/304963.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: sr. igor carleo oliveira da silva.
endereço do contratado: tv. do chaco, e-mail: icarleo1@yahoo.com.br, 
bairro: Marco, belém/Pa
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
ExtRAto DE coNtRAto
contrato n°77/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°44/2022.
Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPj Nº 00.368.105/0001-
06 e o sr. igor carleo oliveira da silva. cPf nº 402.202.812-20.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais).
objeto: cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis, categorias: escrivão, 
investigador, e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público 
c-207/2020-sePlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 413/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, MoNitor das tUrMas iPc 01 e iPc 14.
Processo Nº 2022/304917.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: sr. igor carleo oliveira da silva.
endereço do contratado: tv. do chaco, e-mail: icarleo1@yahoo.com.br, 
bairro: Marco, belém/Pa
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 785432
ExtRAto DE coNtRAto
contrato n°006/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico n°021/2021.
Partes: PolÍcia civil do estado do Pará. cNPj Nº 00.368.105/0001-
06 e a eMPresa favacHo coMÉrcio e serviÇos terceirizados ltda, 
inscrita no cNPj sob o n°15.615.920/0001-91.

data da assinatura: 05/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
valor: r$ 156.700,00 
(cento e cinquenta e seis mil, setecentos reais e oito centavos).
objeto: aQUisiÇÃo de PNeUs aUtoMotivos.
Processo nº 2022/41769.
orçamento: 40101.06.122.1297.8338.339030.0101
contratada: eMPresa favacHo coMÉrcio e serviÇos terceirizados ltda.
Endereço da Contratada: Av. Nações Unidas, n°810, Bairro das flores – 
benevides/Pa, ceP: 68.795-000, tel.: (91) 99157-9553, e-mail: augusto-
favacho513@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 785395
ExtRAto DE coNtRAto
contrato nº 086/2022-Pc/PA
inexigibilidade de Licitação nº 53/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e 
alexaNdre do NasciMeNto silva cPf nº 286.797.252-34
data da assinatura: 07/04/2022.
vigência: 07/04/2022 até 24/06/2022
valor total: r$=5.600,00
Objeto: Contratação de Serviço Técnico Profissional Especializado, para 
atender ao curso de formação de Policiais civil, categoria investigador de 
Polícia civil, 2ª etapa do concurso c-207/2020-sePlad.
Processo nº 2022/314221
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833.3
39036/339047.0101.
contratado: alexaNdre do NasciMeNto silva
endereço do contratado: av. gentil bittencourt, 2086, aptº 3001, são 
braz, belém/Pa
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 785334
ExtRAto DE coNtRAto
contrato nº 082/2022-Pc/PA
inexigibilidade de Licitação nº 49/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e 
alexaNdre do NasciMeNto silva cPf nº 286.797.252-34
data da assinatura: 07/04/2022.
vigência: 07/04/2022 até 24/06/2022
valor total: r$=6.300,00
Objeto: Contratação de Serviço Técnico Profissional Especializado, para 
atender ao curso de formação de Policiais civil, categoria delegado de 
Polícia, 2ª etapa do concurso c-206/2020-sePlad.
Processo nº 2022/314211
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8833.3
39036/339047.0101.
contratado: alexaNdre do NasciMeNto silva
endereço do contratado: av. gentil bittencourt, 2086, aptº 3001, são 
braz, belém/Pa
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 785340
ExtRAto Do coNtRAto
contrato: 109/2022. inexigibilidade de Licitação n° 62/2022
Partes: Polícia civil do estado do Pará, cNPj n° 00.368.105/0001-06 e 
ferNaNdo de soUza rocHa, cPf n° 804.639.592-72.
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categoria: 
escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª etapa do concur-
so Público c-207/2020-sePlad/Pc/Pa, como docente da disciplina Polícia 
judiciária, da tUrMa iPc 13 (25 h/a) e Polícia judiciária, da tUrMa ePc 01 
(50 h/a), com carga horária total de 75/h/a.
data da assinatura: 12/04/2022.
vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 5.250,00
orçamento: Programa de trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e 
origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036/339047.0101-estadual.
Processo nº 2022/331511.
contratado: ferNaNdo de soUza rocHa. endereço: tv. 03 de maio n° 
1787, bairro: são braz, cep: 66.063-390, belém/Pa.
ordenadora responsável: aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo.
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil.

Protocolo: 785273
ExtRAto Do coNtRAto
contrato: 83/2022. inexigibilidade de Licitação n° 50/2022
Partes: Polícia civil do estado do Pará, cNPj n° 00.368.105/0001-06 e 
ferNaNdo de soUza rocHa, cPf n° 804.639.592-72.
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
delegado de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206-sePlad/
PcPa, como docente das disciplinas Polícia judiciária e atuação do crime 
organizado no estado do Pará(Palestra), das turmas de dPc 04, 05, 07 e 
08, com carga horária de 110/h/a.
data da assinatura: 12/04/2022.
vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 7.700,00
orçamento: Programa de trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e 
origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036/339047.0101-estadual.
Processo nº 2022/325626.
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contratado: ferNaNdo de soUza rocHa. endereço: tv. 03 de maio n° 
1787, bairro: são braz, cep: 66.063-390, belém/Pa.
ordenadora responsável: aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo.
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil.

Protocolo: 785281

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 023/2022– 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. rogÉrio MaNoel MartiNs 
Porfirio, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 282.419.402-20.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional 
especializado, 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 n° 412/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, MoNitor da tUrMa dPc 02, com carga horária de 
70 (setenta) horas-aulas, no valor unitário de r$50,00 (cinquenta reais), 
totalizando o valor de r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos).
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).
recUrsos orÇaMeNtários: dotação orçamentária: função Programá-
tica: 40101.06.128.1502.8832; 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: 13/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 20/2022– 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. rôMUlo aUgUsto de brito 
PeNHa, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 839.133.602-63.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional 
especializado, 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 n° 412/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, sUPervisor da tUrMa dPc 06, com carga horária 
de 68 (sessenta e oito) horas-aulas, no valor unitário de r$60,00 (sessenta 
reais), totalizando o valor de r$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) e da 
tUrMa dPc 07, com carga horária de 68 (sessenta e oito) horas-aulas, 
no valor unitário de r$60,00 (sessenta reais), totalizando o valor de r$ 
4.080,00 (quatro mil e oitenta reais). Que perfazem o valor total do con-
trato de r$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta 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$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
recUrsos orÇaMeNtários:
dotação orçamentária: 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: 13/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 052/2022– Pc/PA
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do estado do Pará, inscrito no cNPj/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a sr. igor carleo, pessoa física, 
inscrita no cPf/Mf sob o nº 402.202.812-20.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional 
especializado, 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 n° 412/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, MoNitor da tUrMa dPc 07, com carga horária de 
70 (setenta) horas-aulas, 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:
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8832; 
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: 13/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 44/2022– Pc/PA
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do estado do Pará, inscrito no cNPj/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a sr. igor carleo, pessoa física, 
inscrita no cPf/Mf sob o nº 402.202.812-20.

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 eta-
pa do concurso Público c-207/2020-sePlad/PcPa, aprovado pela resolu-
ção n° 413/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, MoNitor das tUrMas iPc 
01 e iPc 14, com carga horária de 140 (cento e quarenta) horas-aulas, 
no valor unitário de r$50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de r$ 
7.000,00 (sete mil reais) e da tUrMa ePc 06, com carga horária de 60 
(sessenta) horas-aulas, no valor unitário de r$50,00 (cinquenta reais), 
totalizando o valor de r$ 3.000,00 (três mil reais). Que perfazem o valor 
total do contrato de r$ 10.000,00 (dez 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$ 10.000,00 (dez mil reais).
recUrsos orÇaMeNtários:
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8832; 
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: 13/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.

Protocolo: 785455
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 62/2022 – 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, neste ato representada 
pelo chefe de gabinete do sr. delegado geral, aNa MicHelle goNÇalves 
soares zagalo, portador da cédula de identidade nº 182.8369, Pc/Pa 
e no cPf sob o nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital 
e o sr. ferNaNdo de soUza rocHa, pessoa física inscrita nº cPf nº. 
804.639.592-72.
Do Objeto: Contratação da Prestação de Serviço Técnico Profissional Es-
pecializado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais ci-
vis – categoria: escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª 
etapa do concurso Público c-207/2020-sePlad/Pc/Pa, como docente da 
disciplina Polícia judiciária, da tUrMa iPc 13 (25 h/a) e Polícia judiciária, 
da tUrMa ePc 01 (50 h/a), com carga horária total de 75/h/a, no valor 
unitário de r$70,00 (setenta reais), totalizando r$5.250,00 (cinco mil du-
zentos e cinquenta reais).
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa da iNexigibilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor: r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)
recUrsos orÇaMeNtários: Unidade orçamentária:
funcional Programática: 40101.06.128.1502.8833
Natureza da despesa: 339036 / 339047
fonte de recurso: 0101
ordeNador resPoNsável: exma. sra. aNa MicHelle goNÇalves so-
ares zagalo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do 
estado do Pará.
foro: belém - estado do Pará.
data: 12 de abril de 2022.
__________________________________________
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 785276
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 50/2022 – 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, neste ato representada 
pelo chefe de gabinete do sr. delegado geral, aNa MicHelle goNÇalves 
soares zagalo, portador da cédula de identidade nº 182.8369, Pc/Pa 
e no cPf sob o nº 286.797.252-34, residente e domiciliada nesta capital 
e o sr. ferNaNdo de soUza rocHa, pessoa física inscrita nº cPf nº. 
804.639.592-72.
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/Pc/Pa, como docente das disciplinas Polícia judiciá-
ria e atuação do crime organizado no estado do Pará(Palestra), das turmas 
de dPc 04, 05, 07 e 08, com carga horária de 110/h/a, no valor unitário de 
r$70,00 (setenta reais), totalizando r$7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa da iNexigibilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor: r$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)
recUrsos orÇaMeNtários: Unidade orçamentária:
funcional Programática: 40101.06.128.1502.8833
Natureza da despesa: 339036/339047
fonte de recurso: 0101
ordeNador resPoNsável: exma. sra. aNa MicHelle goNÇalves so-
ares zagalo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do 
estado do Pará.
foro: belém - estado do Pará.
data: 12 de abril de 2022.
__________________________________________
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 785286
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tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 49/2022-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 do NasciMeNto 
silva, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 648.439.983-20.
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/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
sUP, de 21/12/202, Processo nº 2022/156029, como doceNte da disci-
plina investigação financeira no enfrentamento ao crime de lavagem de 
dinheiro das turmas de dPc 03, dPc 04, dPc 07 e dPc 08, e da disciplina 
Conflitos Agrários no Estado do Pará (Palestra), das turmas de DPC 03 e 
dPc 04, com carga horária total de 90/h/a, no valor de r$=70,00 (setenta 
reais), totalizando o valor de r$=6.300,00 (seis mil e trezentos 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$=6.300,00 (seis mil e trezentos 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: 07/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 785342
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 53/2022-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 do NasciMeNto 
silva, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 286.797.252-34.
OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional espe-
cializado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis 
– categoria: investigador de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público 
c-207/2020-sePlad/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
sUP, de 21/12/202, Processo nº 2022/156029, como doceNte, da disci-
plina investigação financeira no enfrentamento ao crime de lavagem de 
dinheiro, das turmas iPc 03, iPc 04, iPc 11 e iPc 12, com carga horária 
de 80 (oitenta) horas-aulas, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$=5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de iNexigibilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$=5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática:
função Programática:
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 da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 785335

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
a chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 023/2022 
para contratação da sr. rogerio MaNoel MartiNs Porfirio. valor: r$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos).
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.
RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
a chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
Resolve ratificar o termo de inexigibilidade de licitação nº 20/2022 
para contratação da sr. rôMUlo aUgUsto de brito PeNHa. valor: r$ 
8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.
RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
a chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 052/2022 para 
contratação do sr. igor carleo oliveira da silva. valor: r$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais)
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.
RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
a chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 44/2022 para 
contratação do sr. igor carleo oliveira da silva. valor: r$ 10.000,00 
(dez mil reais).
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.

Protocolo: 785471

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 53/2022-Pc/Pa para contratação 
de alexaNdre do NasciMeNto silva
valor: r$= 5.600,00(cinco mil e seiscentos reais)
belém (Pa) 07 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 785337
RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
a chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 49/2022-PC/PA 
para contratação de alexaNdre do NasciMeNto silva
valor: r$= 6.300,00 (seis mil e trezentos)
belém (Pa) 07 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 785347
RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 50/2022 - Pc/PA
a aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo, chefe de gabinete do 
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 50/2022 – Pc/Pa, para contratação do 
sr. ferNaNdo de soUza rocHa
valor: 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
belém-Pa, 12 de abril de 2022.
_______________________________________________
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 785289
RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 62/2022 - Pc/PA
a aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo, chefe de gabinete do 
Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 62/2022 – Pc/Pa, para contratação do 
sr. ferNaNdo de soUza rocHa
valor: 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).
belém-Pa, 12 de abril de 2022.
_______________________________________________
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará

Protocolo: 785279

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº: 01080/2020 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Agosto de 2020
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 671/2020-dgPc/od/
drf de 23/06/2020 , publicado no doe nº 34.262 , publicação nº 555607 
, em virtude das prais e balnearios estarem interditados por conta da pan-
demia causada pela covid-19.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Herbert reNaN silva de soUza
delegado-geral em exercício / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 01121/2020 - DGPc/oD/DRf DE 25 de Agosto de 2020
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 1024/20 -dgPc/od/
drf de 29/07/2020, publicado no doe nº 34.296 publicação nº565473 , 
em virtude de despesa não realizada .
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Herbert reNaN silva de soUza
delegado-geral em exercício / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 02354/2021 - DGPc/oD/DRf DE 20 de Dezembro de 2021
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº ..... -dgPc/od/drf 
de .../..../.... , publicado no doe nº ...... , publicação nº ...... , em virtude 
................... .
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 02362/2021 - DGPc/oD/DRf DE 29 de Dezembro de 2021
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 2258/2021 -dgPc/od/
drf de 07/dezembro/2021, publicado no doe nº 34.801, publicação nº 
743426, em virtude despesa não realizada .
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00316/2022 - DGPc/oD/DRf DE 21 de fevereiro de 2022
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 00074 -dgPc/od/drf 
de 19/01/2022 , publicado no doe nº 34.841 , virtude desPesa NÃo 
realizada. .
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00317/2022 - DGPc/oD/DRf DE 21 de fevereiro de 2022
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 00255/22. -dgPc/od/
drf de 14./02/2022 , publicado no doe nº 34.869, virtude .desPesa NÃo 
realizada .
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
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PoRtARiA Nº: 00318/2022 - DGPc/oD/DRf DE 21 de fevereiro de 2022
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 00244/22 -dgPc/od/
drf de 10./02/2022,, virtude desPesa NÃo realizada .
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00325/2022 - DGPc/oD/DRf DE 22 de fevereiro de 2022
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 00015/2022-dgPc/od/
drf de 14/01/2022 , publicado no doe nº 34.841, publicação nº752836, 
em virtude de despesa não realizada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00326/2022 - DGPc/oD/DRf DE 22 de fevereiro de 2022
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 00016/2022. -dgPc/
od/drf de 14/01/2022 , publicado no doe nº 34.841, publicação nº 
752836 , em virtude despesa não realizada .
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00327/2022 - DGPc/oD/DRf DE 22 de fevereiro de 2022
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº 00032 -dgPc/od/drf 
de 14/01/2022 , publicado no doe nº 34.841 , publicação nº 752836, em 
virtude despesa não realizada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00328/2022 - DGPc/oD/DRf DE 22 de fevereiro de 2022
coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: i - torNar seM efeito a Portaria Nº00047/2022 -dgPc/
od/drf de 17/01/2022 , publicado no doe nº 34.841 , publicação nº 
752836, em virtude despesa não realizada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesa
Pae 2022/425312

Protocolo: 784980
PoRtARiA Nº: 00725/2022 - DGPc/oD/DRf DE 08 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/430652, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 09/04/2022 a 12/04/2022;

1. iPc Pedro PaUlo ferreira da silva - Mat: 5463335
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. iPc fabricio torres PiNHeiro castelo - Mat: 57233486
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. iPc elias ribeiro dos saNtos - Mat: 5865794
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,136.42 ( dois Mil, ceNto e triNta e seis reais e QUareNta e 
dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00726/2022 - DGPc/oD/DRf DE 08 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/428181, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 11/04/2022 a 14/04/2022;

1. ePc Marco aNtoNio de Melo barroso - Mat: 57192927
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. iPc Marcio cristiaNo oliveira do NasciMeNto - Mat: 57192674
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. iPc HeMilsoN Marcelo ferreira MaUes - Mat: 5876702
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

4. MPc izaN de soUza silva - Mat: 5600596
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

5. dPc aUrelio WalcYr rodrigUes de Paiva - Mat: 2005280
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( três Mil, QUiNHeNtos e sesseNta reais e seteNta 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00727/2022 - DGPc/oD/DRf DE 08 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022395623, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaves, 
a fim de realizar CORREIÇÃO, no período de 11/04/2022 a 20/04/2022;

1. dPc reNato loPes tarallo - Mat: 57192645
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 9, total: r$ 2,136.42)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,136.42 ( dois Mil, ceNto e triNta e seis reais e QUareNta e 
dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00728/2022 - DGPc/oD/DRf DE 08 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/425708, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sÃo ge-
RALDO DO ARAGUAIA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período 
de 08/04/2022 a 11/04/2022;

1. iPc valber silva dos saNtos - Mat: 57200476
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. ePc NaYaNe Meireles costa brito - Mat: 5891700
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. iPc rUtiNaldo PoNtes de soUsa - Mat: 54188918
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)
4. dPc erissoN feliPe sebreNsKi leal - Mat: 5940468

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( dois Mil, oitoceNtos e QUareNta e oito re-
ais e ciNQUeNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00729/2022 - DGPc/oD/DRf DE 11 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/431983, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 11/04/2022 a 15/04/2022;

1. ePc fraNcisco carlos fagUNdes caMPos - Mat: 5826454
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. dPc adalberto Pereira cardoso - Mat: 5232295
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. iPc Marco aNtoNio de albUQUerQUe coelHo - Mat: 5409535
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
4. iPc PaUlo sergio Pereira MarQUes - Mat: 51855458
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

5. MPc PaUlo ricardo caNtUaria MoUtiNHo - Mat: 5129303
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)
6. MPc aNtoNio jeffsoN barral costa - Mat: 5618576
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, seisceNtos e NoveNta e sete reais e doze 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00730/2022 - DGPc/oD/DRf DE 11 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/423798, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 12/04/2022 a 15/04/2022;

1. dPc edUardo aUgUsto PiNHeiro liMa - Mat: 5914086
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

2. ePc ivo soUsa Portela - Mat: 5940359
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

3. ePc caMila silva correa - Mat: 54195825
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3, total: r$ 712.14)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que provi-
dencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfa-
zendo um total de r$ 2,136.42 ( dois Mil, ceNto e triNta e seis re-
ais e QUareNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00731/2022 - DGPc/oD/DRf DE 11 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/436475, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de 
realizar diligeNcia Policial, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022;

1. dPc eliNelsoN de oliveira silva - Mat: 57192684
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc eriKa elizabetH de soUsa jeNNiNgs - Mat: 57195305
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. dPc silvio birro dUartY Neto - Mat: 5619238
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

4. ePc WeliNgtoN KeNNedY saNtos beNto - Mat: 5940082
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
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de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais e QUatro 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00732/2022 - DGPc/oD/DRf DE 11 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 427603, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar ParticiPaÇÃo eM cUrsos de aPerfeiÇoaMeNto, no período de 
11/04/2022 a 24/04/2022;

1. iPc Marcos MagalHaes reboUcas - Mat: 5859441
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 3,085.94)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,085.94 ( três Mil, oiteNta e ciNco reais e NoveNta e QUatro 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00733/2022 - DGPc/oD/DRf DE 11 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/437042, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 11/04/2022 a 11/04/2022;

1. iPc Marcia cristiNa Medeiros tavares - Mat: 5886708
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

2. iPc edMilsoN daNiel dos aNjos jUNior - Mat: 54189365
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

3. ePc aroaldo do PerPetUo socorro de soUza e silva - Mat: 700223
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( trezeNtos e ciNQUeNta e seis reais e sete 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00734/2022 - DGPc/oD/DRf DE 11 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/438563, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de bragaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 14/04/2022 a 19/04/2022;

1. adM loreNa de loUrdes Maia da costa sardiNHa - Mat: 54196342
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)
2. das aNa caroliNa goNcalves braga - Mat: 5949434

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)
3. adM brUNa siQUeira ferreira - Mat: 5933762

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,560.70 ( três Mil, QUiNHeNtos e sesseNta reais e seteNta 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00735/2022 - DGPc/oD/DRf DE 11 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/438543, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 14/04/2022 a 19/04/2022;

1. ePc dâMaris Priscila lobato de soUsa Meireles - Mat: 5940126
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

2. ePc jose PiNto de Moraes ferreira - Mat: 5825890
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( dois Mil, trezeNtos e seteNta e três reais e oiteN-
ta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00736/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/439321, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diligeNcia Policial, no período de 13/04/2022 a 14/04/2022;

1. iPc Natalia de Macedo gUrgel soares - Mat: 5940251
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUzeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas

PoRtARiA Nº: 00737/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/439296, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNta 
CRUZ DO ARARI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
12/04/2022 a 16/04/2022;

1. dPc rodrigo aUgUsto costa de aMoriM - Mat: 5914092
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. ePc fadia soUsa felix NaUar - Mat: 5940340
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. ePc MaUricio de aleNcar gUiMaraes HiPolito - Mat: 5940301
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( dois Mil, oitoceNtos e QUareNta e oito re-
ais e ciNQUeNta e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00738/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/439282, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diligeNcia Policial, no período de 14/04/2022 a 14/04/2022;

1. ePc jorge lUis fiel de farias - Mat: 5913821
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 0.5, total: r$ 118.69)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( ceNto e dezoito reais e sesseNta e Nove 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00739/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/439265, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de reali-
zar diligeNcia Policial, no período de 13/04/2022 a 15/04/2022;

1. iPc Maria de fatiMa MarQUes de oliveira - Mat: 5633222
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

2. iPc lUcas raMbo KocHHaNN - Mat: 5940358
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

3. ePc jessica liMa da Mota goUvea - Mat: 5939910
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUatroceNtos e viNte e QUatro reais 
e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00740/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/434885, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 13/04/2022 a 17/04/2022;

1. dPc jose carlos rodrigUes dos saNtos - Mat: 5623332
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00741/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 0001, que solicitou o deslocamento do(s) ser-
vidor(es) abaixo nominado(s), ao município de sÃo caetaNo de odivelas, a 
fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 12/04/2022 a 13/04/2022;

1. iPc HerloN WiveeNs Pereira de caMPos - Mat: 54189349
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 237.38)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUzeNtos e triNta e sete reais e triNta e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00742/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/439510, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
13/04/2022 a 25/04/2022;
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1. ePc laUro sergio costa de brito - Mat: 5410517
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

2. iPc diNael alcaNtara do rosario - Mat: 5859115
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

3. iPc raiMUNdo da silva sidoNio - Mat: 5410061
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

4. iPc fraNKleY de soUza Mota - Mat: 8400707
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

5. dPc daNiele beNtes da silva - Mat: 5826004
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

6. ePc edNa Maria cardoso correia - Mat: 5331250
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

7. ePc Maria ofelia albaNo baiMa - Mat: 54185474
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 19,939.92 ( dezeNove Mil, NoveceNtos e triNta e Nove 
reais e NoveNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00743/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/439539, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 13/04/2022 a 25/04/2022;

1. ddiv tatiaNa ferreira vidal - Mat: 5915101
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

2. ddiv reNata carvalHo - Mat: 5929330
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

3. rodrigo cHaves soUza - Mat: 5904964
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

4. ddiv adeMildo PaNtoja da silva - Mat: 5904207
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)
5. adM alesoN lUis teixeira da silva - Mat: 55590328

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 14,242.80 ( QUatorze Mil, dUzeNtos e QUareNta e dois 
reais e oiteNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00744/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/439510, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
13/04/2022 a 25/04/2022;

1. iPc gregorio MagNo leal MoNteiro - Mat: 5224160
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

2. ePc elleM goNcalves cardoso oliveira - Mat: 5826276
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)
3. ePc Marcia joseaNe soares carvalHo - Mat: 5826390
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

4. ePc rUi gUilHerMe ParacaMPos da silva - Mat: 5825873
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

5. iPc evaNdro ferreira castro - Mat: 5853435
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)
6. ePc adaM gregorY saNtos do carMo - Mat: 54183983
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)
7. ePc jocYcleia de Karla soUza dUraNs - Mat: 5428149
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

8. iPc eUclides da silva liMa jUNior - Mat: 57233660
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

9. dPc joseaNa falcao costa - Mat: 5836484
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1, total: r$ 2,848.56)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 25,637.04 ( viNte e ciNco Mil, seisceNtos e triNta 
e sete reais e QUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00745/2022 - DGPc/oD/DRf DE 12 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/440998, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 12/04/2022 a 16/04/2022;

1. ePc rosaNa vaz dos reis - Mat: 5913847
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. iPc Marcos PiMeNtel ribeiro - Mat: 8400791
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

3. dPc tobias ferreira rodrigUes - Mat: 5914053
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

4. iPc livio brUNo ciriNo colares - Mat: 5940257
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 3,798.08 ( três Mil, seteceNtos e NoveNta e oito reais e oito 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00746/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/446977, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de bragaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 14/04/2022 a 18/04/2022;

1. ddiv rUbeNval correa ParaeNse - Mat: 5462657
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoveceNtos e QUareNta e Nove reais e 
ciNQUeNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00747/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022445624, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de brasil 
NOVO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no perío-
do de 13/04/2022 a 18/04/2022;

1. asg NeUza Maria MartiNs vidal - Mat: 2010534
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)
2. agMec HerNaNi castro de figUeiredo - Mat: 58963

(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 5, total: r$ 1,186.90)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 2,373.80 ( dois Mil, trezeNtos e seteNta e três reais e oiteN-
ta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00748/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/441624, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de bragaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período 
de 15/04/2022 a 18/04/2022;

1. iPc eMilio de QUadros PeiNado jUNior - Mat: 5876940
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

2. iPc NelsoN jorge de oliveira costa filHo - Mat: 5913951
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

3. MPc MaUro MiraNda caMPos - Mat: 5600693
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

4. iPc carlos Maia filHo - Mat: 57193680
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 3.5, total: r$ 830.83)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de 
r$ 3,323.32 ( três Mil, trezeNtos e viNte e três reais e triNta e dois 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
Walter reseNde de alMeida
delegado-geral / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00749/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/447117, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 14/04/2022 a 15/04/2022;

1. iPc reNato regiNatto Moret Pereira - Mat: 5913967
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

2. iPc assis liMa da cUNHa - Mat: 5409985
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( seteceNtos e doze reais e QUatorze ceNtavos 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00750/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/447111, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 13/04/2022 a 15/04/2022;

1. iPc rafael carvalHo gUiMaraes - Mat: 5941051
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 2, total: r$ 474.76)
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coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 474.76 ( QUatroceNtos e seteNta e QUatro reais e seteNta e 
seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00751/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/447109, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de reali-
zar diligeNcia Policial, no período de 13/04/2022 a 14/04/2022;

1. iPc elias ferreira baia - Mat: 54193328
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( trezeNtos e ciNQUeNta e seis reais e sete 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00752/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/447100, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRASIL NOVO, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 13/04/2022 a 14/04/2022;

1. iPc glaUtoN feitosa da silva - Mat: 54192489
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 1.5, total: r$ 356.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 356.07 ( trezeNtos e ciNQUeNta e seis reais e sete 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas
PoRtARiA Nº: 00753/2022 - DGPc/oD/DRf DE 13 de Abril de 2022.
coNsideraNdo: o teor do Prot 2022/447096, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim 
de realizar diligeNcia Policial, no período de 13/04/2022 a 17/04/2022;

1. ePc Marlio tavares ferreira - Mat: 57211031
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

2. dPc reNata gUrgel saNtos borges - Mat: 5917088
(grUPo: b, valor: r$ 237.38, Qtd: 4, total: r$ 949.52)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rjU) seção v, artigos 145 e 149;
resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o 
pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total 
de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oitoceNtos e NoveNta e Nove reais e QUatro 
ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
daNiela soUsa dos saNtos de oliveira
delegado-geral adjUNto / ordenador de despesas

Protocolo: 784992

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE AcoRDo
AcoRDo DE cooPERAção técNicA N° 038/2022-Pc/PA-PMMR
Partes: Polícia civil do estado do Pará cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Mãe do rio cNPj nº 05.363.023/0001-84.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão de 
carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de Mãe do rio.
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: belém-Pa.
data da assinatura: 13/04/2022.
Processo nº 2021/1454154.
Presidente: josé villeigagnon rabelo oliveira. Prefeito do município de Mãe do rio.
endereço: complexo administrativo, nº 998, bairro: santo antônio, ceP: 
68.675-540, Mãe do rio/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 785261
PoRtARiA Nº 212/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 365/2021-gab/cgPc de 
13/09/2021, que apurou a conduta do servidor diego Máximo do Prado, 
mat. nº 5940473, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: restar comprovada a incidência de transgressão discipli-
nar no fato apurado;
resolve: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da 
lei complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 07 (sete) dias de sUs-
PeNsÃo, ao servidor diego Máximo do Prado, mat. nº 5940473, por in-
fringência ao dispositivo legal disposto no artigo 74, inciso xvii, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores, a qual deverá 
em razão de conveniência para o serviço público, ser convertida em multa 
conforme prevê o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.

À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PoRtARiA Nº 213/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 4/2022-gab/cgPc de 06/01/2022, 
que apurou responsabilidades em face da ausência de respostas ao of. nº 
364/2021-MP/1ªPjb, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a ausência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 4/2022-
gab/cgPc de 06/01/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PoRtARiA Nº 214/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 50/2021-gab/cgPc de 
27/01/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 50/2021-
gab/cgPc de 27/01/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PoRtARiA Nº 215/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 416/2020-gab/cgPc de 
04/11/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 416/2020-
gab/cgPc de 04/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PoRtARiA Nº 216/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 454/2020-gab/cgPc de 
19/11/2020, que apurou a conduta do servidor, c.a.M.s., mat. nº 5133688, 
conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: inexistência de provas veementes de ocorrência de 
transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 454/2020-
gab/cgPc de 19/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PoRtARiA Nº 217/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 456/2020-gab/cgPc de 
21/11/2020, que apurou as circunstâncias e se há responsabilidades na 
fuga do preso d.c.d.s.a., da cela da custódia da sU de são brás, conforme 
portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de provas veementes que atestem a ocor-
rência de transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 456/2020-
gab/cgPc de 21/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada. registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PoRtARiA Nº 218/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 266/2020-gab/corregePol 
de 05/08/2020, instaurada para apurar se houve negligência na fuga do 
preso M.s.c., quando da autuação deste em flagrante delito, conforme 
portaria instauradora;
coNsideraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte de servidores;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 266/2020-
gab/corregePol de 05/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
raiMUNdo beNassUlY MaUÉs jÚNior
corregedor-geral da Polícia civil
PoRtARiA Nº 219/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 275/2020-gab/corregePol de 
13/08/2020, que apurou os fatos comunicados pelo M.P. através do of. 
n. 109/2020/MP/Pja-alenquer, de 21/02/2020 envolvendo policiais civis, 
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conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 275/2020-
gab/corregePol de 13/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PoRtARiA Nº 220/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 189/2018-gab/corregePol 
de 31/07/2018, instaurada para apurar as responsabilidades, face o teor 
do despacho/coiNt/cgPc de 29/06/18 e documentos acostados, no 
qual consta comunicação da não localização das notas falsas, conforme 
portaria instauradora;
coNsideraNdo: a impossibilidade de individualização da autoria da 
transgressão disciplinar;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 189/2018-
gab/corregePol de 31/07/2018, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PoRtARiA Nº 221/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 457/2020-gab/cgPc de 
21/11/2020, que apurou a conduta de supostos policiais civis, que se-
gundo as declarações da sra. g.M.s.M, teriam, em tese, praticado ati-
tudes arbitrárias contra sua pessoa e contra sua filha D.Y.M., conforme 
portaria instauradora;
coNsideraNdo: inexistência de provas;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 457/2020-
gab/cgPc de 21/11/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PoRtARiA Nº 222/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 474/2020-gab/corregePol 
de 01/12/2020, instaurada para apurar as responsabilidades referen-
te a falta de exame de corpo delito da autuada nos autos do aPdf n. 
00006/2020.100812-4 (Processo n. 0013784-43.2020.8.14.0401), con-
forme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de provas veementes de ocorrência de 
transgressão disciplinar praticada por policial civil;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 474/2020-
gab/corregePol de 01/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PoRtARiA Nº 223/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 465/2020-gab/cgPc de 
21/11/2020, que apurou a conduta do servidor, ricardo luiz oliveira al-
ves., mat. nº 5410622, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: restar comprovado a transgressão disciplinar por parte 
do servidor sindicado;
resolve: aplicar de acordo com o art. 90, inciso ii (segunda parte) da 
lei complementar nº 022/94, a pena disciplinar de 04 (quatro) dias de 
sUsPeNsÃo, ao servidor ricardo luiz oliveira alves, mat. nº 5410622, por 
infringência ao art. 74, inciso xix, segunda parte, da lei complementar nº 
022/94 com suas alterações posteriores, a qual deverá em razão de con-
veniência para o serviço público, ser convertida em multa conforme prevê 
o art. 79 §1º do mesmo diploma legal.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PoRtARiA Nº 224/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 141/2021-gab/corregePol 
de 07/04/2021, que apurou a conduta dos servidores, H.K.c.l., mat. n.. 
54193213 e r.c.M., mat. n. 5940049, em relação as fatos comunicados 
através do of. n. 018/2021-sedP/oab/Pa de 15/03/2021, conforme por-
taria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelos 
servidores sindicados;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 141/2021-
gab/corregePol de 07/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

PoRtARiA Nº 225/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 287/2020-gab/corregePol de 
17/08/2020, que apurou as denúncias formuladas pelos nacionais d.a.r. e 
M.l.r., os quais acusam o Policial civil U.s.P.f., mat. n. 5940327 de ter, em 
tese, agido com arbitrariedades, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a ausência de provas capazes de atestar a autoria dos fatos;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 287/2020-
gab/corregePol de 17/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PoRtARiA Nº 226/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: conclusão da aai nº 314/2020-gab/corregePol de 
17/09/2020, que apurou as circunstâncias em que ocorreu a morte do sr. 
v.r.r., o qual passou mal durante uma ação de busca e apreensão reali-
zada por policiais civis em sua residência, conforme portaria instauradora;
coNsideraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 314/2020-
gab/corregePol de 17/09/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
âNgela dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PoRtARiA Nº 227/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 334/2020-gab/correge-
Pol de 01/10/2020, que apurou a conduta do servidor M.a.P.M., mat. 
nº. 8001197, o qual não teria arbitrado fiança, nos autos do APFD n. 
00011/2020.100376-0 (Proc. n. 0013458-83.2020.8.14.0401), conforme 
portaria instauradora;
coNsideraNdo: não haver indícios da prática de transgressão discipli-
nar no fato apurado;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 334/2020-
gab/corregePol de 01/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
PoRtARiA Nº 228/2022-GAB/cGPc/DivERsos de 31/03/2022
coNsideraNdo: a conclusão da aai nº 340/2020-gab/corregePol de 
05/10/2020, que apurou a necessidade de apurar a conduta do servidor 
v.M.b.c., mat. n. 5914026, o qual, segundo comunicado através do ofício 
n. 226/2020-sedP/oab/Pa, teria agido, em tese, de forma arbitrária, con-
forme portaria instauradora;
coNsideraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada pelo 
servidor sindicado;
resolve: determinar o arQUivaMeNto dos autos da aai nº 340/2020-
gab/corregePol de 05/10/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as provi-
dências de alçada.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
regiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 785377

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N° 123/22-GAB/DGPcP DE 13 DE ABRiL DE 2022
o diretor-geral da PolÍcia cieNtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto governamental s/n publicado no doe 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/162164.
r e s o l v e:
designar a servidora edNa lÚcia Pereira farias, Perito criminal, ma-
trícula n° 54185407/1, para responder pela Gerência de Identificação An-
tropológica, geP-das-011.3, no período de 13.02.2022 a 08.03.2022, no 
impedimento do titular do cargo. (Paulo jorge silva Pires, Mf: 5130000/1).
registre-se e cUMPra-se.
PolÍcia cieNtÍfica do Pará, 13 de abril de 2022.
celso da silva Mascarenhas
diretor-geral

Protocolo: 785122
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PoRtARiA N° 122/22-GAB/DGPcP DE 12 DE ABRiL DE 2022
o diretor-geral da PolÍcia cieNtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto governamental s/n publicado no doe 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/162184.
r e s o l v e:
designar o servidor elvis de oliveira leite, Perito criminal, matrícula 
n°54188039/1, para responder pela gerência regional, geP-das-011.4, 
no período de 16 a 30.03.2022, em virtude de férias do titular do cargo. 
(stael rejane sousa da silva, Mf:5233070/1).
registre-se e cUMPra-se.
PolÍcia cieNtÍfica do Pará, 12 de abril de 2022.
celso da silva Mascarenhas
diretor-geral
 

Protocolo: 784903

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 033/2021 – cPcRc.
objeto do coNtrato: o objeto do contrato consiste na prestação de 
serviços de desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento 
de pombos e morcegos, com fornecimento de materiais e mão de obra 
qualificada, para atender as necessidades desta Polícia Cientifica do Pará 
(sede), Unidades regionais e Núcleos avançados, conforme diretrizes es-
tabelecidas na resolução rdc nº 52/2009 de 22/10/2009 da agência Na-
cional de vigilância sanitária (aNvisa) e demais legislações correlatas.
objeto do aditivo: o presente termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do contrato administrativo, com início em 28/04/2022 e 
término em 27/04/2023, e a alteração da denominação do centro de Perícias 
Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a denominar-se Polícia Científica 
do Pará (PcP), conforme a lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021.
dotaÇÃo orÇaMeNtária Ptres: 858338; foNte: 0101; NatUreza da 
desPesa: 309037; Pi: 4120008338c; aÇÃo: 232085.
coNtratada: a empresa NoPragas coNtrole aMbieNtal ltda – ePP, 
inscrita no cNPj/Mf sob o nº 05.972.711/0001-41, com sede estabelecida 
à tv. Mariz e barros, nº 1678, Pedreira - belém/Pa, ceP 66080-009.
ordeNador de desPesas: celso da silva Mascarenhas.

Protocolo: 785438

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 592/ 2022
aldecY da costa Moraes
MatrÍcUla: 5040485/3
cargo: Perito criminal
cidade: bragaNÇa - Pa
diária: 06 1/2 (seis e meia) PerÍodo: 20/03/2022 a 26/03/2022
objetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 583/ 2022
leNNoN valle araUjo
MatrÍcUla: 5958486/1
cargo: Perito criminal
cidade: tUcUrUÍ - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PerÍodo: 01/02/2022 a 10/02/2022
objetivo: ficar a disposição.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 570/ 2022
robsoN rodrigUes galvÃo
MatrÍcUla: 5955866/1
cargo: auxiliar operacional
cidade: belÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 17/03/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 579/ 2022
eUdeto alves goMes jUNior
MatrÍcUla: 5955847
cargo: auxiliar operacional
islaN sales QUeiroz
MatrÍcUla: 5955861/1
cargo: auxiliar operacional
cidade: garrafÃo do Norte - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 28/03/2022
objetivo: realizar remoção cadaverica.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 784988
PoRtARiA N°. 549/ 2022
Priscila Passos da costa
MatrÍcUla: 5720447/2
cargo: auxiliar operacional
cidade: abaetetUba - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 24/03/2022 a 25/03/2022
objetivo: realizar visita técnica.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 585/ 2022
ádsoN WeNder de jesUs soUsa tertUliNo
MatrÍcUla: 54187218/4
cargo: Perito criminal
alaN jUNio salgado de oliveira
MatrÍcUla: 57216516
cargo: Motorista
vailsoN teixeira da silva
MatrÍcUla: 5895912/1
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: UrUará - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PerÍodo: 18/03/2022 a 21/03/2022
objetivo: realizar perícia veícular.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 591/ 2022
joÃo elias NogUeira da silva
MatrÍcUla: 54188042/1
cargo: Perito criminal
cidade: abaetetUba - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PerÍodo: 25/04/2022 a 30/04/2022
objetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 582/ 2022
jeffersoN NUNes PiMeNtel
MatrÍcUla: 59558761
cargo: auxiliar operacional
cidade: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 12/03/2022 a 13/03/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 784984
PoRtARiA N°. 575/ 2022
cristiNa Neves foNseca
MatrÍcUla: 5157463/2
cargo: Perito criminal
joÃo batista saNtaNa MagNo
MatrÍcUla: 57196669/1
cargo: Motorista
roberta Patricia dos saNtos tavares cic: 657.523.682-00
MatrÍcUla: 5894894
cargo: Perito criminal
rodrigo costa ferreira
MatrÍcUla: 5889988
cargo: administrador
cidade: sta.lUzia do Pará - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 09/03/2022 a 10/03/2022
objetivo: Participar de equipe pericial .
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 581/ 2022
WistoN aParecido silva dos saNtos
MatrÍcUla: 5892889/1
cargo: Motorista
cidade: belÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 22/03/2022 a 24/03/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 577/ 2022
aNtoNio lUis da silva saNtos
MatrÍcUla: 5963398/1
cargo: Motorista
dUrval PoNtes ferreira
MatrÍcUla: 5187990/2
cargo: Perito criminal
NilsoN cÉsar corrêa PadilHa
MatrÍcUla: 54187631/1
cargo: Perito criminal
cidade: ParagoMiNas - Pa
diárias: 05 1/2 (cinco e meia) PerÍodo: 07/03/2022 a 12/03/2022
objetivo: Participar de equipe pericial.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 578/ 2022
jorge lUiz coNceiÇÃo rodrigUes
MatrÍcUla: 57195375/1
cargo: Motorista
laUro MediNa viaNa
MatrÍcUla: 5146666/2
cargo: Perito criminal
cidade: barcareNa - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 17/03/2022
objetivo: Partcioar de equipe pericial.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 784995
PoRtARiA N°. 567/ 2022
alaiN deloN coelHo gerMaNo
MatrÍcUla: 5955589
cargo: auxiliar operacional
edivaN oliveira feitosa
MatrÍcUla: 5955597
cargo: auxiliar operacional
leNNoN valle araUjo
MatrÍcUla: 5958486/1
cargo: Perito criminal



diário oficial Nº 34.934   89Quinta-feira, 14 DE ABRIL DE 2022

liNdoMar Moreira de oliveira filHo cic: 302.102.832-20
MatrÍcUla: 57229927
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: seM. josÉ PorfÍrio - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 19/02/2022
objetivo: realizar Perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 559/ 2022
fraNcisco italo castelo dias
MatrÍcUla: 5908460-2
cargo: Motorista
cidade: belÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 16/03/2022 a 17/03/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 558/ 2022
fraNcisco italo castelo dias
MatrÍcUla: 5908460-2
cargo: Motorista
cidade: belÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 21/02/2021 a 22/02/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 561/ 2022
fraNcisco italo castelo dias
MatrÍcUla: 5908460-2
cargo: Motorista
cidade: belÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 15/03/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 785019
PoRtARiA N°. 555/ 2022
carlos adoNias soares garcia
MatrÍcUla: 5955625
cargo: auxiliar operacional
jUNior carlos torres rodrigUes
MatrÍcUla: 59558631
cargo: auxiliar operacional
cidade: vila crUzeiro do sUl (Marabá) - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 06/03/2022 a 07/03/2022
objetivo: realizar remoção cadaverica.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 565/ 2022
Herbat bUgga Pereira sarMeNto
MatrÍcUla: 55586613/1
cargo: gerente
cidade: abaetetUba - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 24/03/2022 a 26/03/2022
objetivo: realizar manutenção de computadores.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 551/ 2022
aNtoNio carlos ribeiro da silva
MatrÍcUla: 5941895-1
cargo: Motorista
laUro MediNa viaNa
MatrÍcUla: 5146666/2
cargo: Perito criminal
Maria do socorro de jesUs oliveira de alMeida
MatrÍcUla: 3228843/2
cargo: Perito criminal
cidade: s.caetaNo odivelas - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 14/03/2022
objetivo: Participar de equipe pericial.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 566/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHeiro
MatrÍcUla: 57203763/1
cargo: Motorista
cidade: abaetetUba - Pa
diária: 01 (Uma) PerÍodo: 24/03/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 785008
PoRtARiA N°. 538/ 2022
aNtoNio ercilei de aNdrade
MatrÍcUla: 55590320/2
cargo: auxiliar técnico de Perícias
jeffersoN bastos de oliveira
MatrÍcUla: 54188046/1
cargo: Perito criminal
Marcelo da silva e silva
MatrÍcUla: 57193954/1
cargo: Motorista
cidade: sto. aNtoNio do taUá - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 04/03/2022
objetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 785033
PoRtARiA N°. 921/ 2021
carlos cÉzar de leMos rodrigUes
MatrÍcUla: 5868416/3

cargo: Perito criminal
cidade: abaetetUba - Pa
diária: 12 1/2 (doze e meia) PerÍodo: 09/08/2021 a 21/08/2021
objetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 556/ 2022
eUdeto alves goMes jUNior
MatrÍcUla: 5955847
cargo: auxiliar operacional
fraNcisco gleYb MoNteiro da silva
MatrÍcUla: 5955851/1
cargo: auxiliar operacional
cidade: QUatro bocas - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 20/03/2022
objetivo: realizar remoção cadaverica.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 563/ 2022
david lobo aMaral jUNior
MatrÍcUla: 5937785
cargo: auxiliar operacional
raMoN fUrtado de PaUla
MatrÍcUla: 5955859
cargo: auxiliar operacional
cidade: Novo rePartiMeNto - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 14/03/2022 a 15/03/2022
objetivo: realizar remoção cadaverica.
dr. celso da silva MascareNHas
PoRtARiA N°. 546/ 2022
cHrYstiaNNe PâMMela alves da costa
MatrÍcUla: 5895324
cargo: auxiliar técnico de Perícias
doUglas HeNriQUe dUQUe silva
MatrÍcUla: 5958502/1
cargo: Perito criminal
cidade: aNaPU - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 26/02/2022 a 27/02/2022
objetivo: realizar levantamento.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 785021

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1129/2022 – DG/cccLiN, 04 de Abril de 2022
a diretora-geral do departamento de trânsito do estado do Pará – de-
traN/Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito brasileiro.
considerando o teor da Portaria Nº 011/2020 do detraN/Pa que regula-
menta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para realização 
de exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas em candi-
datos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem como as 
resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da Portaria N.011/2020dg/detraN, e que a requerente – 
clÍNica H.a PiNto ltda (HaPclÍNica)-caPaNeMa comprovando o cum-
primento dos requisitos legais para renovação de seu credenciamento 
conforme Parecer técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno 
deste departamento.
r e s o l v e:
i – reNovar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) me-
ses, a contar de 16/04/2022 a 15/04/2024, da – clÍNica H.a PiNto ltda 
(HaPclÍNica)-caPaNeMa/Pa, cNPj: 28.951.017/0001-43, localizada na 
rua joaquim costa, nº48, centro, ceP 68.700.160, capanema-Pa, sob a 
responsabilidade administrativa de Kelly assunção Pinto, responsabilidade 
técnica Médica de luiz Paulo rocha de brito e responsabilidade técnica 
Psicológica de alenilson oliveira brito.
ii - À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
renata Mirella freitas guimarães de sousa coelho
diretora-geral/detraN-Pa

Protocolo: 785071
PoRtARiA Nº 1254/2022-DAf/cGP, de 08 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/392358;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Michelle Patricia gomes dos santos, matrícula nº 57201336 /1, no cargo 
de vistoriador, lotado na ciretraN de altamira.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
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100,00 (ceM reais) e destina-se a suprir despesas com transporte no 
municipio de Medicilândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
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 13/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 1296/2022-DAf/cgp, de 08 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/426266;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de dUas e Meia (02 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de CURITIBA – 09/04 à 11/04/2022, a fim de 
representar a direção-geral do detraN/Pa na inauguração da Minicidade 
“detraNziNHo” desenvolvida pelo detraN/Pr

nome matricula
luan gomes ribeiro 5927414 /3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1252/2022-DAf/cGP, de 08 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/397839;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
claudionilso Quaresma lima, matrícula nº 5212650 /2, no cargo de agente 
de fiscalização de trânsito, lotado na ciretraN de abaetetuba.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHeNtos reais) e destina-se a suprir despesas emergenciais 
de pronto pagamento decorrentes das atividades diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no municipio de vigia de Nazaré.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-300,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/04 à 25/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 1257/2022-DAf/cGP, de 08 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/397873;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
jean carneiro oliveira, matrícula nº 57202100 /1, no cargo de agente de 
fiscalização de trânsito, lotado na ciretraN de santarém.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.500,00 (três Mil e QUiNHeNtos reais) e destina-se a suprir despesas 
emergenciais e de pronto atendimento decorrente as atividades diárias de 
fiscalização no municipio de Alenquer.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339033-r$-3.000,00
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 26/04 à 13/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.
PoRtARiA Nº 1255/2022-DAf/cGP, de 08 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/397812;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 

evanildo dos santos Moraes, matrícula nº 5143861/2, no cargo de agente 
de fiscalização de trânsito, lotado na ciretraN de castanhal..
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHeNtos reais) e destina-se a suprir despesas emergenciais 
e de pronto atendimento decorrente as atividades diárias de fiscalização no 
municipio de Marapanim..
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 13/04 à 27/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 785389

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
considerando os elementos de instrução constante dos autos relativos ao 
processo licitatório referente ao Pregão eletrônico nº 21/2021, cujo objeto 
é a contratação de empresa para forNeciMeNto de Material de exPe-
dieNte, visando atender as demandas da sede administrativa, Unidade antô-
nio barreto, espaços cidadania, Postos de serviços e ciretrans deste depar-
tamento de Trânsito do Estado do Pará, conforme especificação, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no edital e no termo de referência 
– anexo i, decorrente do processo administrativo nº 2021/630789.
Considerando a decisão proferida pela Pregoeira Oficial, bem como Pare-
cer técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno, concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
resolvo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 21/2021, 
do tipo menor preço por grupo, às empresas a. P. goNÇalves coMer-
cial, cNPj nº 06.943.213/0001-33, vencedora do grUPo 2 com o valor 
total de r$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), Maria coNsUelo soa-
res da Mata, cNPj nº 28.697.784/0001-78, vencedora do grupo 3 com 
o valor total de r$ 3.493,60 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais 
e sessenta centavos), f f de aleNcar eireli, cNPj nº 09.165.782/0001-
93, vencedora do grupo 4 com o valor total de r$ 868,47 (oitocentos e 
sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e PriMo cWb coMer-
cial ltda, cNPj nº 36.581.480/0001-79, vencedora do grupo 5 com o va-
lor total de r$ 9.161,98 (nove mil, cento e sessenta e um reais e noventa 
e oito centavos).
belém (Pa), 12 de abril de 2022.
reNata Mirella freitas gUiMarÃes de soUza coelHo
diretora geral

Protocolo: 785189

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1243/2022-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 2022/397830;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
rudajar vieira cabral, matrícula nº 57217183/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM Mil e QUiNHeNtos reais) e destina-se a suprir despesas 
emergenciais de pronto pagamento decorrente das atividades diárias de 
fiscalização de trânsito desenvolvidas no municipio de Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$- 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 13 à 27/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1244/2022-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 2022/397856;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
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jean da silva e silva, matrícula nº 57201709/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUiNHeNtos reais) e destina-se a suprir despesas emergenciais 
de pronto pagamento decorrente das atividades diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no municipio de Mojui dos campos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 14 à 28/04/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 785106
PoRtARiA Nº 1202/2022-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 2022/394437;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
francisco de assis bentes Nahmias, matrícula nº 80845491/1.
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$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 18/04 à 06/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1277/2022-DAf/cGP, DE 08/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/410813;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
roseane de fátima cardoso damaso, matrícula nº 57200357/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
400,00 (QUatroceNtos reais) e destina-se a suprir as despesas e de 
pronto pagamento durante a realização de operação de fiscalização de 
trânsito que será realizada nas circunscrições do município de tailândia no 
período de 19/04 a 03/05/2022.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-200,00
3339036-r$-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 19/04 à 03/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1278/2022-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 2022/411858;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Michael de jesus sousa, matrícula nº 57201636/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil reais) e destina-se a suprir as despesas e de pronto 
pagamento decorrentes de atividades diárias de fiscalização de trânsito 
desenvolvidas no município de goianésia do Pará no período de 21/04 a 
17/05/2022.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 21/04 à 17/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1280/2022-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 2022/411688;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Willians alves cavalcante, matrícula nº 57227633/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil reais) e destina-se a suprir as despesas e de pronto 
pagamento decorrentes de atividades diárias de fiscalização de trânsito 
desenvolvidas no município de Marabá no período de 21/04 a 17/05/2022.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-600,00
3339036-r$-400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 21/04 à 17/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 785062

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1276/2022-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 2022/396998;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de viNte e ciNco e Meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para os municípios de ParagoMiNas – 18/04 à 21/04/2022, doM 
eliseU – 22/04 à 24/04/2022, UliaNÓPolis – 25/04 à 26/04/2022, MÃe 
do rio – 27/04 à 29/04/2022, tailâNdia – 30/04 à 03/05/2022, caMetá 
– 04/05 à 06/05/2022, abaetetUba – 07/05 à 08/05/2022, MocajUba – 
09/05 à 10/05/2022, BARCARENA/BELÉM – 11/05 à 13/05/2022, a fim de 
realizar vistoria técnica para renovação, credenciamento e orientação dos 
cfc’s e capacitadoras nos termos da resolução Nº 789/2020 - coNtraN.

nome matricula
josenilce da silva Pantoja santos 1040/1
elisângela soares da conceição 57196790 /1

otávio silva barbosa 3156834 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 785105
PoRtARiA Nº 1191/2022-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 2022/385600;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias as servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para os municípios de belém – 23/04/2022, santarém – 24 à 29/04/2022, 
Belém/Castanhal – 30/04 à 01/05/2022, a fim de realizar Capacitação para 
os gestores Municipais de trânsito da região oeste do Pará.

nome matricula
Mário sérgio silva da silva 57202007/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1203/2022-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 2022/379547;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para os municípios de acará – 18 e 19/04/2022, Marabá – 20 à 
23/04/2022, são geraldo do araguaia – 24 à 26/04/2022, são domin-
gos do Araguaia/Belém – 27 à 30/04/2022, fim de realizar levantamento 
técnico onde serão realizados serviços especializados de recuperação e 
ampliação, implantação de sinalização viária nas vias dos municipios (ct
-005/2021-lote 3 e ct 10/2021 – lote).

nome matricula
joão luiz dias albuquerque 57196791/1

josé de sousa ramos 6120040/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
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PoRtARiA Nº 1206/2022-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 2022/292731;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias à 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de são felix do xingu, no período de 18/04 à 
13/05/2022, a fim de realizar treinamento para atendimento de habilitação 
de condutores (cNH), na ciretran do referido município.

nome matricula
aNa Neri MagNo MoNteiro 3266702/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1220/2022-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 2022/398019;
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 tailândia no período de 19/04 à 03/05/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para acompanhar os 
trabalhos da empresa que fará a pesagem de veículos de carga na balança 
localizada no referido municipio conforme Oficio nº 681/2019-GAB/SETRAN.

nome matricula
raimundo da costa cunha 57198617 /1

Peter Mendes Pereira 57226369 /1
eduardo valério amaral cavalcante 57198618 /1
jorge fernando dos santos tuma 57198267 /1

Mauro Moura da silva 54195728 /2
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1
cláudia dos santos Menezes almeida 57230594 /1

rodolfo rannieri Pacheco bastos 57196573 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1240/2022-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 2022/380761;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Soure, no período de 15 à 18/04/2022, a fim de efetu-
ar exames práticos e teóricos em banca itinerante de 2ª e 3ª fase de cNH 
no referido município.

nome matricula
djalMa de oliveira terra 3262405/1

Maria socorro da silva teles 3263401/1
Waldir de azevedo rePolHo 54194159/2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1247/2022-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 2022/397883;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Breves 
para o município de Soure – 13/04 à 29/04/2022, a fim de desempenhar 
suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, em 
cumprimento a programação da dto no referido município.

nome matricula
lUiz dos saNtos rodrigUes 57201612 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1267/2022-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 2022/337375;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de castanhal – 12/04/2022 e capanema - 13/04 a 
15/04/2022, a fim de compor comissão para vistoria em clínica de trânsito 
nos referidos municípios.

nome matricula
reNato alves de MeNdoNÇa 57176205/2

otávio silva barbosa 3156834/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
PoRtARiA Nº 1295/2022-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 2022/413224;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de vinte (20) diárias aos servidores abaixo espe-
cificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os muni-
cípios de tucuruí – 19/04/2022 a 25/04/2022, Novo repartimento – 29/04 
a 03/05/2022, canaã dos carajás – 06/05 a 09/05/2022 e eldorado dos 
Carajás – 12/05 a 17/05/2022, a fim de realizar atendimento administrati-
vo nas ciretraN’s referidos municípios.

nome matricula
cristovaM rodrigUes correa 5961958/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 785061

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE ADMiNistRAção 
PENitENciÁRiA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 0493/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 de abril de 2022.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHeiro de soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; elizabetH Mal-
cHer vilHeNa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa ferraz do 
Prado MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 
6402, 6410, 6411, 6413, 6416, 6419, 6443, 6446, 6448, 6449, 6451 e 
6456/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - redesigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHei-
ro de soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; elizabetH MalcHer 
vilHeNa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa ferraz do Prado 
MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6404, 6405, 
6406, 6409, 6412, 6414, 6420, 6447 e 6450, 6453/2021-cgP/seaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
art. 3º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; elizabetH MalcHer vilHeNa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa ferraz do Prado MaUÉs, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6403, 6407, 6408, 
6415, 6417, 6418, 6431, 6432, 6444, 6445, 6452, 6454, 6455, 6481 e 
6494/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 785290
PoRtARiA Nº 0494/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 de abril de 2022.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
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coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa ferraz do Prado MaUÉs, 
funcional: 57201800 – Membro; e aNdrÉ ricardo NasciMeNto teixei-
ra, funcional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6478, 6482, 6483 
e 6489/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NasciMeNto tei-
xeira, funcional: 5902531 – Membro; e adriaNa ferraz do Prado 
MaUÉs, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6480, 6484, 
6485, 6486, 6487, 6488, 6492, 6493, 6495, 6496 e 6497/2021-cgP/seaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual pe-
ríodo, a critério da autoridade superior;
art. 3º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NasciMeNto tei-
xeira, funcional: 5902531 – Membro; e elizabetH MalcHer vilHeNa, 
funcional: 5464285 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6490, 6491, 6498 
e 6499/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 4º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; elizabetH MalcHer vilHeNa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e aNdrÉ ricardo NasciMeNto teixeira, fun-
cional: 5902531 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos da 
sindicância administrativa investigativa nº 6479/2021-cgP/seaP, estabe-
lecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da autoridade superior;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 785292
PoRtARiA Nº 0491/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 de abril de 2022.
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
resolve:
art. 1º - redesigNar a comissão composta por vitor raMos edUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; elizabetH MalcHer vilHeNa, fun-
cional: 5464285 – Membro, em substituição à servidora saidY Mercês 
dos saNtos dias, funcional: 42323 – membro; e adriaNa ferraz 
do Prado MaUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continui-
dade à apuração dos autos dos Processos administrativos disciplinares nº 
5740/2020-cgP/seaP e 5742/2021-cgP/seaP, estabelecendo o prazo de 
120 dias úteis para a conclusão.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 785284
PoRtARiA Nº 0492/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 de abril de 2022.
coNsideraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNsideraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(stf, Mandados de segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e stj, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsideraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
resolve:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1478/2021-cgP/seaP, de 19/10/2021, publicada no doe nº 34.742, 
de 21/10/2021, referente à sindicância administrativa disciplinar nº: 
6394/2021-cgP/seaP;
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 785288

PoRtARiA Nº 0495/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 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:
- 0431/2022-cgP/seaP, de 25/03/2022, publicada no doe nº 34.919, de 
04/04/2022, referente à redesignação da comissão da sindicância admi-
nistrativa investigativa no art. 1º - 6697/2022-cgP/seaP.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 785294
PoRtARiA Nº 126/2022 – GAB/sEAP
Belém/PA, 13 de abril de 2022.
o secretário de estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
resolve:
art. 1°. – NoMear os servidores abaixo para compor a comissão técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de triagem 
Metropolitana ii (ctM ii):
PresideNte: rUtH HeleNa da costa beNassUlY – diretora
vice-PresideNte: afoNso MaUro saNtaNa de oliveira- coordenador 
administrativo
MeMbro: eliezer da PUrificaÇÃo azarias- coordenador de segurança
MeMbro: aiNa costa rodrigUes- Psicóloga
MeMbro: ariaNe tavares beNtes- Psicóloga
MeMbro: glaUcY lUaNa PiNto freitas- Psicóloga
MeMbro: Patricia alves dias- assistente social
MeMbro: rosiMeire xavier graNja caMPos- assist. social
MeMbro: liliaN vaUgHaN liMa de oliveira- terapeuta ocupacional
MeMbro: aNdreza rodrigUes cabral crUz- assist. administrativo
art. 2º. – deterMiNar à diretoria de gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
saMUelsoN Yoiti igaKi
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 785310

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 837/2022 – 379852 – cRPP iii
objetivo: coNdUzir iNterNos, a fiM de ParticiPar de aUdiêNcia Na 
coMarca de breves.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isabel
destino: breves
servidor (es): edvalberto otavio da silva saNtos, Mat. 5954105, Po-
licial PeNal - Waldeci barbosa de soUsa, Mat. 5949939, Policial Pe-
Nal- jose sabiNo faro barros jUNior Mat. 54195726, Policia PeNal.
Período: 05 a 08/04/2022 - diária(s): 3 1/ 2 (três e Meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi

Protocolo: 785132

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 561/2021 – suprimento de fundos, publi-
cada no dia 28/06/2021 no doe N° 34.622, Protocolo: 672314. onde se 
lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo de aplicação: 60 
(sessenta) dias.

Protocolo: 784928

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Ao coNtRAto 121/2021
termo aditivo: 7
data da assinatura: 12/04/2022
exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: valor
Justificativa: O presente contrato sofrerá  modificação em seu preço, ante 
a necessidade de reestabelecer o equilibrio economico-financeiro entre 
as partes, consoantes os motivos expostos na Manifestação juridica nº 
325/2022- coNjUr/seaP. o valor do contrato passará de r$ 205.982,00 
para r$ 298.278,00.
Programa de trabalho: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
contrato: 121/2021
contratado: forte Mix aliMeNtos e descartaveis
cNPj: 28.505.722/0001-17
endereço: rua são benedito nº 656, bairro: sacramenta, belém, Pará
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi - secretário de estado de adminis-
tração Penitenciária.

Protocolo: 784974
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.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção PRocEsso Nº 2022/19361
PREGão ELEtRôNico Nº 001/2022 – sEAP/PA
a secretaria de estado de administração Penitenciária – seaP/Pa, por meio 
do secretário de estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, decide HoMologar os atos praticados referentes ao Pregão eletrô-
nico nº 001/2022 – seaP/Pa, que tem como objeto a escolha da proposta 
mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de proteção individual 
– ePi’s, para atender as necessidades da secretaria de estado de adminis-
tração Penitenciária – seaP/Pa, pelo critério de julgamento menor preço 
Por iteM/lote, conforme abaixo discriminado:

LotE 01
eMPresa: jv coMÉrcio e serviÇos ltda – cNPj Nº 34489637/0001-05

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt. valor UNit. valor total

1 traje policial de proteção  tipo exoesqueleto contra  trauma
taM M. UNd. 5 r$ 4.598,00 r$ 22.990,00

2 traje policial de proteção  tipo exoesqueleto contra trauma 
taM l. UNd. 15 r$ 5.332,66 r$ 79.989,90

3 traje policial de proteção  tipo exoesqueleto contra  trauma 
taM xl. UNd 12 r$ 5.499,16 r$ 65.989,92

valor total do lote 01: r$ 168.969,82 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e 
dois centavos)

 
eMPresa: jv coMÉrcio e serviÇos ltda – cNPj Nº 34489637/0001-05

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt. valor UNit. valor total

4 escudo  de proteção  anti-
tumulto  em policarbonato. UNd 10 r$ 1.499,00 r$ 14.990,00

5 capacete  anti- tumulto. UNd 32 r$ 819,68 r$ 26.229,76
 

LotE 02
eMPresa: jv coMÉrcio e serviÇos ltda – cNPj Nº 34489637/0001-05

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt. valor UNit. valor total

6 capacete balístico (alta qualidade MicH 2000 militar Pe 
Nivel iiia de segurança acH taM P) UNd 5 r$ 1.175,00 r$ 5.875,00

7
capacete balístico (alta qualidade MicH 2000 militar Pe 

Nivel iiia de segurança acH taM M). UNd 15 r$ 1.200,00 r$ 18.000,00

8
capacete balístico (alta qualidade MicH 2000 militar Pe 

Nivel iiia de segurança acH taM g). UNd 10 r$ 1.240,00 r$ 12.400,00

9
capacete balístico (alta qualidade MicH 2000 militar Pe 

Nivel iiia de segurança acH taM xg) UNd 2 r$ 1.310,00 r$ 2.620,00
valor total do lote 02: r$ 38.895,00 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e

cinco reais)
 

eMPresa: versserv veNdas oNliNe eireli – cNPj Nº 34.246.709/0001-93

iteM descriÇÃo UNid. QUaNt. valor UNit. valor total

10 Óculos, conforme descrito no termo de referência. UNd 32 r$ 545,28 r$ 17.448,96

valor total HoMologado: r$ 266.533,54 (duzentos e sessenta e seis 
mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).
Termo republicado para realizar correções de erros materiais identificados 
no termo de Homologação publicado no doe nº 34.905, pag. 84, do dia 
24/03/2022, referente ao Pregão eletrônico nº 001/2022-seaP/Pa.
saMUelsoN Yoiti igaKi
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 785111

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 838/2022- 341281 - cPJA
objetivo: coNdUzir iNterNo, a fiM de ParticiPar de aUdêNcia de 
iNstrUÇÃo e jUlgaMeNto Na coMarca de tailaNdia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isabel
destino: tailaNdia
servidor (es):aNtoNio fagNer de soUza cavalcaNte, Mat.5949782, 
Policial PeNal- otavio de soUsa de araUjo, Mat.5912651, Policial 
PeNal.
Período: 15/03/2022 - diária(s):01 (UMa)
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi

Protocolo: 785137
PoRtARiA Nº 836/2022 – 374591 – ctM iv
objetivo: coNdUzir iNterNo, a fiM de ParticiPar de aUdêNcia Na 
coMarca de tailaNdia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isabel
destino: tailaNdia
servidor (es):elisaNdro alersoN barbosa braNdÃo, Mat.5949514, 
Policial PeNal – raPHael PatricK dUarte seNa de olivei-
ra, Mat.5949461, Policial PeNal- rodrigo da silva freitas, 
Mat.5932698, Policia PeNal.
Período: 05/04/2022 - diária(s):01 (UMa)
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi

Protocolo: 785134

PoRtARiA Nº 268/2022 de 12/04/2022.
suprido: Hugo alexandre Pereira de souza
Matrícula: 5949517
cargo: diretor
Prazo de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária.
Prazo Prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o termino da aplicação.
base legal: decreto 1.180 de 12 de agosto de 2008.

Programa de trabalho fonte de recurso Natureza de despesa valor
978338 0101000000 33.90.39 r$ 305,00

ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi
Protocolo: 785353

PoRtARiA Nº 2107/2021 – 881407 – ctM iv
objetivo: coNdUzir iNterNo, a fiM de ParticiPar de sessÃo do tri-
bUNal do jUri Na coMarca de ParaUaPebas/Maraba/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta isabel
destino: ParaUaPebas /Maraba
servidor (es):elisaNdro alersoN barbosa braNdÃo, Mat.5949514, 
ageNte PrisioNal raPHael PatricK dUarte seNa de oliveira, 
Mat.5949461, ageNte PrisioNal -rodrigo da silva freitas, Mat. 
5932698, ageNte PrisioNal.
Período: 18 a 22/08/2021 - diária(s):04 ½ (QUatro e Meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi

Protocolo: 785301

.

.

féRiAs
.

tRANsfERêNciA DE féRiAs
PoRtARiA Nº 998/22/DGP/sEAP, de 13/04/22.
traNsferir por necessidade de serviço, de 01/04/2022 a 30/04/2022 
para 01/07/2022 a 30/07/2022, o período de gozo das férias do servidor 
riNgo alex raYol frias, matrícula funcional nº 54194951, concedida 
através da Portaria Nº 470/2022/dgP/seaP, de 03/03/2022, publicada 
no doe nº 34.887, de 10/03/2022.
lUiz ferNaNdo Paes de QUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 785099

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 0497/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 de abril de 2022
resolve:
art. 1º - torNar seM efeito a Portaria Nº 1591/2021-cgP/seaP, de 
08/11/2021, publicada no doe nº 34.760, de 09/11/2021, a qual instau-
rou a sindicância administrativa investigativa nº 6448/2021-cgP/seaP, 
em função do Processo nº 5925/2021-cgP/seaP apurar o mesmo objeto.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 785413
PoRtARiA Nº 0498/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 de abril de 2022.
resolve:
art. 1º - torNar seM efeito a Portaria Nº 0131/2022-cgP/seaP, de 
03/02/2021, publicada no doe nº 34.857, de 07/02/2022, a qual instau-
rou a sindicância administrativa investigativa nº 6684/2022-cgP/seaP, 
em função do Processo nº 6219/2021-cgP/seaP apurar o mesmo objeto.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 785415
PoRtARiA Nº 0496/2022-cGP/sEAP 
Belém, 14 de abril de 2022.
resolve:
art. 1º - torNar seM efeito a Portaria Nº 1463/2021-cgP/seaP, de 
14/10/2021, publicada no doe nº 34.739, de 19/10/2021, a qual instau-
rou a sindicância administrativa investigativa nº 6333/2021-cgP/seaP, 
em função do Processo nº 6275/2021-cgP/seaP apurar o mesmo objeto.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 785407

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE cuLtuRA

.

Errata: 
a secretaria de estado de cUltUra, no uso de suas atribuições, vem 
apresentar errata da relação provisória de habilitação do edital Preamar 
de Cultura e Arte 2022 do dia 13/abril/2022, diário oficial Nº 34.932, RE-
tificaNdo-a, nos seguintes pontos:
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- errata
PUblicaÇÃo de 13 de abril de 2022 -  diário oficial Nº 34.932.

onde lê Leia-se
lUcYaN Meireles costa - N° iNscriÇÃo 99466478 

- inabilitado
Maria de NazarÉ M. baeNa - N ° iNscriÇÃo 99466478 

- Habilitada

onde lê Leia-se

MariaNa de NoNNo farNesi  - N° inscrição pa-
1906023553 - Hablitado

associaÇÃo dos aMigos do MUseU MUNiciPal de 
ParaUaPebas HilMar HarrY KlUcK - N° inscrição pa-

1906023553 - Habilitada

onde lê Leia-se
tHiago oliveira feitosa  - N° inscrição  pa-

1430759887 - Habilitado
tHiago oliveira cordeiro - N° inscrição  pa-1430759887 

- Habilitado

onde lê Leia-se
associaÇÃo artÍstico cUltUral olHo d’ágUa

- N° inscrição  pa-1846056722 -- inabilitado
associaÇÃo artÍstico cUltUral olHo d’ágUa

- N° inscrição  pa-1846056722  - Habilitado

Protocolo: 785570

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 182 DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de cUltUra, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo Parágrafo Único, do art. 138 da constituição 
estadual, c/c o art. 34, do decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, 
e, considerando os termos do Processo nº 2021/725397, de 02.07.2021,
coNsideraNdo, que a regularização funcional atende a solicitação do 
igePrev, no sentido de dar conformidade a regular instrução do pro-
cesso em epígra
coNsideraNdo, o Poder dever da administração em convalidar os atos 
que não possuam vícios insanáveis, como de objeto, motivo e finalidade, 
nem prejuízo a terceiros.resolve:
I - FORMALIZAR, para fins de regularização funcional, a admissão da ser-
vidora Maria ioelete valadares ferNaNdes, matrícula nº 716200/1, 
conforme  declaração emitida pelo conselho estadual de cultura - cec em 
11.11.1986, na condição de prestadora de serviço, a contar de 01.12.1985; 
tendo a sua admissão regularizada com a transformação do cargo em efeti-
vo de ageNte adMiNistrativo, código geP-sa-901.1, classe a, através 
do decreto governamental de nº 4.771, de 13.03.1987, publicado no diá-
rio Oficial do Estado, de 16.03.1987.
ii – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos à data de 01.12.1985.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, 12 abril de 2022.
brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretário de estado de cultura/secUlt

Protocolo: 785235

.

.

ERRAtA
.

Errata da PoRtARiA Nº 186/22, de 12.04.2022, publicada no doe nº 
34.932, de 13.04.2022.
onde se lê: ordenadora: luiz Maria de jesus soares junior /secretária de 
estado de cultura/secUlt.
Leia-se: ordenador: luiz Maria de jesus soares junior / secretário adjun-
to da secretaria de estado de cultura.

Protocolo: 785191

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Nº 02 Ao coNtRAto Nº 01/2020
Partes: secretaria de estado de cUltUra e aNdrÉ lUis dos saNtos 
aNdrade
cargo: técnico em gestão cultural - Historiador
vigência: 13.04.2022 a 12.04.2023
ordenador de despesa: bruno chagas da silva rodrigues ferreira
tERMo ADitivo Nº 02 Ao coNtRAto Nº 02/2020
Partes: secretaria de estado de cUltUra e diaNa MariNHo da sil-
va MartiNs
cargo: técnico em gestão Pública - administração
vigência: 13.04.2022 a 12.04.2023
ordenador de despesa: bruno chagas da silva rodrigues ferreira
tERMo ADitivo Nº 02 Ao coNtRAto Nº 03/2020
Partes: secretaria de estado de cUltUra e MUrilo reis do carMo
cargo: técnico em gestão Pública - administração
vigência: 13.04.2022 a 12.04.2023
ordenador de despesa: bruno chagas da silva rodrigues ferreira
tERMo ADitivo Nº 02 Ao coNtRAto Nº 04/2020
Partes: secretaria de estado de cUltUra e roseNeide do carMo silva
cargo: assistente administrativo
vigência: 13.04.2022 a 12.04.2023
ordenador de despesa: bruno chagas da silva rodrigues ferreira
tERMo ADitivo Nº 02 Ao coNtRAto Nº 05/2020
Partes: secretaria de estado de cUltUra e Marcos viNÍciUs reis 
carvalHo
cargo: Motorista

vigência: 13.04.2022 a 12.04.2023
ordenador de despesa: bruno chagas da silva rodrigues ferreira
tERMo ADitivo Nº 02 Ao coNtRAto Nº 06/2020
Partes: secretaria de estado de cUltUra e cleYsoN jorge caNdei-
ra PiMeNtel
cargo: Motorista
vigência: 13.04.2022 a 12.04.2023
ordenador de despesa: bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 785322

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 184/22, de 12.04.2022
Processo: 2022/434238
servidor: lUiz Maria de jesUs soares jÚNior.
Quantidade de diárias: 2 (duas) e 1/2 (meia).
origem: belém/Pa
destino: oUrÉM/Pa
Período: 20 a 22.04.2022
objetivo: cumprir agenda de governo e participar do festival da canção 
ourimense, no referido município.
ordenador: brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretário de estado de cultura/secUlt

Protocolo: 785177

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

Portaria 179/22 de 07.04.2022
servidor: igor lopes Neri
Matrícula: 5951071-1
cargo: assessor
Período anterior: 05.09.2022 a 24.09.2022 - 20(vinte) dias
Novo período: 28.03.2022 a 11.04.2022 - 15(quinze) dias
Período restante: 05(cinco) dias para posterior usufruto.
Período aquisitivo: 26.09.2020 a 25.09.2021

Protocolo: 785196

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 181, DE 08  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 dezem-
bro de 2004, e,
coNsideraNdo, os termos constantes no decreto  estadual de nº 2.044, que 
revogou o decreto estadual de nº 800, de 31 de maio de 2.020, e seus atos 
correlatos, em especial a Portaria Nº 477, de 01 de dezembro de 2.020;
coNsideraNdo, os termos estabelecidos nos decretos nºs 333, de 04 
de outubro de 2.019, e 1.131, de 04 de novembro de 2.020, com suas 
modificações posteriores;
coNsideraNdo, ser a saúde direito de todos e dever do estado, nos ter-
mos dos artigos 196, da constituição federal, c/c o inciso ii, do artigo 17, 
da constituição do estado do Pará;
CONSIDERANDO, por fim, os termos contidos na PORTARIA Nº 629, de 07 
de dezembro de 2.021.
resolve :
art. 1º - aUtorizar,  com base nos termos constantes no item i, do arti-
go 6º, da Portaria Nº 629, de 07 de dezembro de 2.021, que o consultor 
jurídico valdir Mártires coelHo, matricula nº 31.470-1, realize sua 
jornada de trabalho na modalidade teletrabalho a partir do dia 08 de abril 
de 2.022, mediante a execução pelo servidor de suas atribuições funcionais 
fora das dependências de sua unidade de lotação, devendo para tanto, 
prestar também, consultoria jurídica à gerência de Pessoas, quando soli-
citado, até ulterior deliberação.
art. 2º Poderá, a critério da autoridade superior, o servidor ser convocado 
ao trabalho presencial, para execução de trabalhos ou tarefas que sejam 
consideradas essenciais ao regular funcionamento da instituição.
art. 3º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, perdurando 
seus efeitos até que cessem os motivos ensejadores do seu permissivo ou a 
edição de ato Governamental modificativo de tal forma de trabalho.
belém-Pa, 08 de abril de 2022.
brUNo cHagas da silvas rodrigUes ferreira
secretário de estado de cultura/secUlt

Protocolo: 784960
A comissão designada pela Portaria 377/2021-sEcuLt, em cumpri-
mento ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedo-
res de cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados, referente ao 
mês de MarÇo de 2022.
MeMbros da coMissÃo:
allan Pinheiro de carvalho
antonio luciano gomes do rosário
Yvens guerreiro Pena
relaÇÃo – MarÇo/2022

Nome Linguagem cPf/cNPJ
1.  Walter ribeiro reis Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 352.532.232-15

2.  adriel costa goNÇalves espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena - Música 700.984.772-00
3.  eYdeslaNd fleNt dias Matos espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena - Música 931.264.332-00
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4.  ronie davys franco da silva roadie 429.417.412.91
5.  rosilda da silva fonseca Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 330.637.532-20

6.  josÉ geraldo xavier de seNa Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 304.223.022-87
7.  adalgilson do socorro barbosa 

de araújo Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 424.414.392-00

8.  elieltoN alves aMador - Mei espetáculos artísticos com 7 ou mais artistas em cena - 
Música 35.989.561/0001-40

9.  luiz Peixoto ramos coNtaÇÃo de HistÓria 023.816.722-49
10. Maria da conceição borges coNtaÇÃo de HistÓria 294.919.912-72

11. raimunda Heliana Magalhães 
Pereira barriga

coNtaÇÃo de HistÓria
030.056.402-30PalestraNte

Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina
12. dayloane lulye santos viana Ministrante ou Instrutor(a) de Curso ou Oficina 01501059246
13. alex rodrigues cavalcante espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena - Música 03576055274

14. Keila cristina costa de lima espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 946.368.182-53
15. brUNa jUliaNa loUriNHo gaMa espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 961.682.502-04

16. Mauro correa dos santos espetáculos artísticos com até 3 artistas em cena 948.983.082-87

Protocolo: 785379

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 367/2022
Pae: 2022/386717
objeto: Projeto “MistUra soNora” no qual os artistas grUPo Nossa 
HistÓria, baNda desejo Proibido, Ygor ferraz, lUcas iMPera-
dor, ricHele HallidaY, HeNriQUe seNNa, os caras do forrÓ, taMo 
jUNto, lUiziNHo liNs, baNjo loKo, seNtiNelas do Norte, Mostar-
da elÉtrica, se apresentarão no município de belém/Pa, em 17/04/2022, 
das 9h às 21h, em formato digital – live.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 396/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00205; 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$ 140.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 367/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
367/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 465 DE 13 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 2022/386717.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “MistUra 
soNora”, referente à iN 367/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
raiMUNdo do socorro Moraes alMeida, matrícula nº: 5903311, car-
go: coordenador, setor/local de trabalho: cgP, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 368/2022
Pae: 2022/295962
objeto: Projeto “live caNtos regioNais” no qual os artistas aNtô-
Nio Marcos, eliseU rodrigUes, gêMeos do forrÓ, leNNoN for-
rozeiro, leoziNHo forrozeiro, daNiel araÚjo, forrÓ coMbate, 
MatHeUs cUNHa, tHais PorPiNo, zeziNHo dos teclados, se apre-
sentarão no município de belém/Pa, no dia 19 e 20/04/2022, em formato 
digital – live.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 394/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00062; 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: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 368/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
368/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 469 DE 13 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 2022/295962.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live caN-
tos regioNais”, referente à iN 368/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) josÉ aUgUsto rodrigUes da silva, matrícula nº: 57205072/2, 
cargo: aUxiliar oPeracioNal, setor/local de trabalho: cao, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a Maria de fátiMa liMa barroso, matrícula nº: 
32026 /1, cargo: agente administrativo, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 369/2022
Pae: 2022/296030
objeto: Projeto “live coMPosiÇÃo da arte MUsical” no qual os 
artistas baNda rP2, farra de vaQUeiro, lUaNN Kássio, MoNiQUe 
Moral, os brotHers, se apresentarão no município de Piriá/Pa, no dia 
18/04/2022, das 19h às 00h, em formato digital – live.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 395/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00063; 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 
valor total: r$ 44.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 369/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
369/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 470 DE 13 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 estad-
ual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 2022/296030.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live coM-
PosiÇÃo da arte MUsical”, referente à iN 369/2022– fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) raiMUNdo do socorro Moraes alMeida, matrícula 
nº: 5903311, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cgP, 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: 785575

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 453 DE 13 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/ 447112.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzei-
ro cUltUral estaÇÃo cUltUral”, referente à iN 358/2022 – fcP, fis-
cal titular, o(a) servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, matrícula 
nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e como 
fiscal substituto, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de aN-
drade, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de tra-
balho: gaPres.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785194
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PoRtARiA Nº 451 DE 13 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 2022/196699.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “tardezi-
NHa cUltUral”, referente à iN 356/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785175
PoRtARiA Nº 452 DE 13 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 2022/295824.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live reali-
zaÇÃo MUsical virtUal”, referente à iN 357/2022 – fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: gaPres, e como 
fiscal 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: 785183
PoRtARiA Nº 450 DE 13 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 2022/256817.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “aPreseNta-
ÇÕes cUltUrais oNliNe”, referente à iN 355/2022 – fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, 
e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos car-
Mo, 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: 785162
PoRtARiA Nº 326 DE 31 DE MARço DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 2022/ 375968.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral sÃo joÃo do aragUaia 2ª ediÇÃo - 2022”, referente à iN 
260/2022 - fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) saNdra Maria NasciMeN-
to de aNdrade, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local 
de trabalho: gaPres., e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) Marcelo 
dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. gestão cultural, 
setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785151
PoRtARiA Nº 447 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/ 348481.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “caNtaNdo 
No bairro”, referente à iN 353/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
Pedro HeNriQUe cardoso braz, matrícula nº: 5899706/1, cargo: co-
ordenador, setor/local de trabalho: cMP, 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: 785069
PoRtARiA Nº 448 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/ 387990.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “o soM tá 
oN”, referente à iN 354/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) aN-
gelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substi-
tuto, o(a) servidor(a) HUgo bisPo saNtos NasciMeNto, matrícula nº: 
57201059, cargo: assistente administrativo, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785077
PoRtARiA Nº 330 DE 31 DE MARço DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 2022/ 382294.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral 2022 - esPÍrito da daNÇa - PeÇa teatral”, referente à iN 
262/2022 - fcP, fiscal titular, o(a)servidor (a) jair NazareNo rodri-
gUes liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de 
trabalho: dic, e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) saNdra Maria 
NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, 
setor/local de trabalho: gaPres.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785139
PoRtARiA Nº 329 DE 31 DE MARço DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae 2022/ 227592.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live ses-
sÃo MUsical do Pará”, referente à iN 261/2022 - fcP, fiscal titular, o(a)
servidor (a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: gaPres., e como 
fiscal 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: 785144
PoRtARiA Nº 462 DE 13 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 2022/295867.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “coNectivi-
dade MUsical oNliNe”, referente à iN 365/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) 
servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, matrícula nº:5960437/1, 
cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal subs-
tituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785426
PoRtARiA Nº 464 DE 13 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 2022/296288.
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resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pega-
da cUltUral Na rede”, referente à iN 366/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) 
servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, matrícula nº:5960437/1, 
cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal subs-
tituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785440
PoRtARiA Nº 463 DE 13 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 2022/296048.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “aPreseNta-
ÇÃo MUsical Na tela”, referente à iN 364/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) 
servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, matrícula nº:5960437/1, 
cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal subs-
tituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785437
PoRtARiA Nº 440 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/ 196656.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “atraÇÕes 
Pai d’ÉgUa”, referente à iN 346/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785016
PoRtARiA Nº 446 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/ 348377.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “Na tri-
lHa do brega”, referente à iN 352/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785064
PoRtARiA Nº 444 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 2022/349346.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “artes re-
gioNais”, referente à iN 351/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) josÉ aUgUs-
to rodrigUes da silva, matrícula nº: 57205072/2, cargo: aUxiliar 
oPeracioNal, setor/local de trabalho: cao, 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: 785060
PoRtARiA Nº 441 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 2022/394614.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “cUltUra de 
Paz eM saNto aNtoNio do taUa”, referente à iN 347/2022 – fcP, fiscal 
titular, o(a) raiMUNdo do socorro Moraes alMeida, matrícula nº: 
5903311, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cgP, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. 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: 785023
PoRtARiA Nº 445 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/ 437156.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral, saMba e Pagode da vila”, referente à iN 350/2022 – fcP, 
fiscal titular, o(a) servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, matrí-
cula nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e 
como fiscal substituto, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de 
aNdrade, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de tra-
balho: gaPres.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785050
PoRtARiA Nº 442 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/ 301782.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “recreio de 
MÚsica PoPUlar”, referente à iN 348/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785035
PoRtARiA Nº 443 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/ 386863.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “Noite dos 
soNs”, referente à iN 349/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) rai-
MUNdo do socorro Moraes alMeida, matrícula nº: 5903311, cargo: 
coordenador, setor/local de trabalho: cgP, e como fiscal substituto, o(a) 
servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 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: 785043
PoRtARiA Nº 461 DE 13 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 2022/315626.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “coMPar-
tilHaNdo cUltUra Nos bairros de tUcUrUÍ vii”, referente à iN 
363/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) Maria de fátiMa liMa 
barroso, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, setor/
local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) Mar-
celo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. gestão 
cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785373
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PoRtARiA Nº 460 DE 13 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 2022/196282.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “soNs ao 
vivo e a cores”, referente à iN 362/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) ser-
vidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substitu-
to, o(a) servidor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785351
PoRtARiA Nº 457 DE 13 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 2022/196440.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “MeU caNti-
NHo cUltUral”, referente à iN 359/2022 – fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785316
PoRtARiA Nº 459 DE 13 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/ 447142.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral estaÇÃo cUltUral 2”, referente à iN 360/2022 – fcP, fiscal 
titular, o(a) servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, matrícu-
la nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e 
como fiscal substituto, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto 
de aNdrade, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de 
trabalho: gaPres.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785326
PoRtARiA Nº 458 DE 13 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 2022/445010.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzei-
ro cUltUral castaNHal jaderlâNdia 2”, referente à iN 361/2022 – 
fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) brUNo araUjo reis, matrícula nº: 
5960437/1, cargo: gereNte, setor/local de trabalho: Nlcc, e como fis-
cal substituto, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, 
matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: gaPres.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 785376

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 455 - cGP/DAf/fcP DE 13 DE ABRiL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, usando das atribui-
ções 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 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do governador do estado do Pará, 
publicado no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
resolve:
desigNar o servidor fraNcisco MarQUes bastos jUNior, Matrícula 
5900841/ 3, cargo coordeNador, o qual substituirá o titular HUMberto 
bozi sPiNdola, Matricula 5947201/ 3, cargo diretor, que estará de 
férias no período de 02/05/2022 à 31/05/2022, conforme Portaria coletiva 

n° 335 de 01 de abril de 2022, d.o.e N° 34.919 de 04/04/2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 785280
PoRtARiA Nº 454 - cGP/DAf/fcP DE 13 DE ABRiL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, usando das atribui-
ções 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 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do governador do estado do Pará, 
publicado no doe nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
resolve:
desigNar o servidor exPedito aUgUsto cardoso Nobre, Matrícula 
51855737/ 3, cargo tecNico eM adMiNistracao e fiNaNca, o qual 
substiturá o titular fabricio MiraNda sizo, Matricula 54180119/ 7, 
cargo coordeNador de NUcleo, que estará de férias no período de 
02/05/2022 à 31/05/2022, conforme Portaria coletiva n° 335 de 01 de 
abril de 2022, d.o.e N° 34.919 de 04/04/2022.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’ oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 785277

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA Do PRotocoLo - 774733
Publicado no d.o.e nº 34.901 em 22/03/2022
onde se lê: [...] Plano interno: 21 deMg 00059 [...]
Leia-se: [...] Plano interno: 22 deMg 00059 [...]

Protocolo: 785107
ERRAtA Do PRotocoLo - 774118
Publicado no d.o.e nº 34.901 em 22/03/2022
onde se lê: [...] resolve desigNar, para as funções de fiscais do Pro-
jeto “baNzeiro cUltUral virtUal ediÇÃo coNcÓrdia do Pará” [...]
leia-se: [...] resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto 
“baNzeiro cUltUral caPitÃo PoÇo 2022” [...]

Protocolo: 785303
ERRAtA Do PRotocoLo - 774121
Publicado no d.o.e nº 34.901 em 22/03/2022
onde se lê: [...] Projeto “baNzeiro cUltUral virtUal ediÇÃo coN-
cÓrdia do Pará” no qual os KarlielsoN vaQUeiro, ciNtHYa Mello, 
aNtoNio Marcos, geMeos do forro, eliseU rodrigUes, rodolfo 
oliveira, leNNoN forrozeir e leoziNHo forrozeiro se apresen-
tarão em formato digital – live e gravações de vídeos, no município de 
Concórdia/PA, nos dias 20 e 21/03/2022, no canal oficial do youtube da 
produtora. [...]
Leia-se: [...] Projeto “baNzeiro cUltUral caPitÃo PoÇo 2022” no 
qual os artistas KarlielsoN vaQUeiro, ciNtHYa Mello, aNtoNio Mar-
cos, geMeos do forro, eliseU rodrigUes, rodolfo oliveira, leN-
NoN forrozeir e leoziNHo forrozeiro se apresentarão em formato 
presencial, no município de capitão Poço/Pa, nos dias 20 e 21/03/2022, 
das 18h às 4:30 do segundo dia . [...]

Protocolo: 785304

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 353/2022
Pae: 2022/348481
objeto: Projeto “caNtaNdo No bairro” no qual os artistas adsoN Pa-
raNHos, jarbas liMa, MicHele aMador, laYNa belliNe, brega atU-
al, aÇaÍ latiNo, lUcas e iroN, aNNY loPes, Mega PoP sHoW, PaNKa-
dÃo do forrÓ, baladaMix, o beijo dela, aÇaÍ PiMeNta, cHiQUiNHo 
do acordeoN, forro tUdÃo e troPa do brega, se apresentarão no 
município de ananindeua /Pa, nos dias 15 e 16/04/2022, em formato digi-
tal – LIVE 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 376/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00143; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: Pará PriMe, inscrita no cNPj 35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 353/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
353/2022, 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: 785068
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 354/2022
Pae: 2022/387990
objeto: Projeto “o soM tá oN” no qual os artistas dj lUcas iMPera-
dor, ricHele HallidaY, lUiziNHo liNs, os caras do forrÓ, taMo 
jUNto, baNjo loKo, HeNriQUe seNNa, seNtiNelas do Norte, Mos-
tarda elÉtrica, grUPo Nossa HistÓria, baNda desejo Proibi-
do, Ygor ferraz, se apresentarão no município de belém /Pa, no dia 
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16/04/2022, das 9h às 21h, em formato digital – LIVE 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 380/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 eMeN 
00256; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: tribUs criativa ProdUÇÕes e coNsUltoria, inscrita no 
cNPj: 44.968.793/0001-02
valor total: r$ 140.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 354/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
354/2022, 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: 785075
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 261/2022
Pae: 2022/227592
objeto: Projeto “live sessÃo MUsical do Pará” no qual os artistas 
MatHeUs cUNHa, gêMeos do forrÓ, daNiel araÚjo, leoziNHo for-
rozeiro, leNNoN forrozeiro, tHais PorPiNo, aNtôNio Marcos, 
eliseU rodrigUes, forro coMbate e zeziNHo dos teclados, que 
se apresentarão no município de Piriá/Pa, no dia 02/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 273/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00095; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecidos: vM ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
28.041.982/0001-89 e f5 ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
36.071.815/0001-09
valor total: r$ 93.000,00
data: 31/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 261/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
261/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 31/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785141
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 260/2022
Pae: 2022/375968
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral sÃo joÃo do aragUaia 2ª edi-
ÇÃo - 2022” no qual os artistas aNdreY viaNa, forrÓ coMbate, farra 
do vaQUeiro, gêMeos do forrÓ e aNtôNio Marcos, que se apresen-
tarão no município de sÃo joÃo do aragUaia /Pa, no dia 02/04/2022, 
em formato presencial.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 284/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: eMeNda 
00041; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecidos: f5 ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
36.071.815/0001-09; at eNtreteNiMeNto e ProdUÇÕes ltda, inscrita 
no cNPj 43.599.806/0001- 50; rb ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no 
cNPj 32.796.118/0001-64 e vM ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no cNPj 
28.041.982/0001-89
valor total: r$ 57.000,00
data: 31/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 260/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
260/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 31/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785146
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 262/2022
Pae: 2022/382294
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral 2022 - esPÍrito da daNÇa - 
PeÇa teatral” no qual os artistas babY sHarK, alvaro drago, grUPo 
coxia, que se apresentarão em formato presencial no município de ana-
nindeua/Pa, no dia 01/04/2022 na Usina da Paz icuí.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 282/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: eMeNda 
00041; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecidos: jf ProdUÇÕes, inscrita no cNPj 21.148.270/0001-14, cHaf 
ProdUÇÕes de eveNtos, inscrita no cNPj 33.561.737/0001-32 e 3ª 
serviÇos e rePreseNtaÇÃo eireli inscrita no cNPj 33.561.737/0001-32

valor total: r$ 42.000,00
data: 31/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 262/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
262/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 31/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785138
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 355/2022
Pae: 2022/256817
objeto: Projeto “aPreseNtaÇÕes cUltUrais oNliNe” no qual os ar-
tistas caNtor biNo, caNtor cezar farias, eUdes fraga, deNNer 
cigaNo, HericK rafael, igor MeNdes, ivaN Neves, MarQUiNHo Me-
lodia, saNdro saNdiM, carMeM PeNicHe, grUPo trio cHaMote e 
grUPo lUz de tieta, se apresentarão no município de belém/Pa, no dia 
20/04/2022, em formato digital – LIVE 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 153/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 20 deMP 
00260; 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: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 355/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
355/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785161
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 357/2022
Pae: 2022/295824
objeto: Projeto “live realizaÇÃo MUsical virtUal” no qual os artis-
tas aNtôNio Marcos, eliseU rodrigUes, gêMeos do forrÓ, leN-
NoN forrozeiro, leoziNHo forrozeiro, daNiel araÚjo, forro 
coMbate, MatHeUs cUNHa, tHais PorPiNo, zeziNHo dos teclados, 
se apresentarão no município de ourém/Pa, no dia 14/04/2022, das 14h 
às 23h, em formato digital – live.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 387/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00071; 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: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 357/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
357/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785182
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 356/2022
Pae: 2022/196699
objeto: Projeto “tardeziNHa cUltUral” no qual os artistas caNtor aN-
dersoN ParaNHos, caNtor jarbas liMa, caNtora MicHelle aMador, 
caNtora laYNa belliNi, baNda los bregas, baNda aÇai latiNo, dUPla 
lUcas e iroN,, caNtora aNY loPes, baNda Mega PoPo sHoW, baNda 
PaNKadÃo do forro, baNda balada Mix, baNda beijo dela, baNda 
aÇai PiMeNta, caNtor cHiQUiNHo do acordeoN & beNigNa salselsKi 
e baNda, baNda forro tUdÃo, baNda troPa do brega, se apresentarão 
no município de ananindeua/Pa, nos dias 16 e 17/04/2022, das 08h às 01h, 
em formato digital – LIVE 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 152/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00025; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: Pará PriMe ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 356/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
356/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785174
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ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 358/2022
Pae: 2022/447112
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral estaÇÃo cUltUral” no qual os 
artistas acÚstica PoP, alMa soUl, brega folK, de bobeira, ferro-
via tex, se apresentarão no distrito de icoaraci/Pa, no dia 16/04/2022, 
das 18h às 23h, em formato presencial na rua Padre julia Maria sN – bair-
ro do cruzeiro (antiga estação de trem).
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 389/2022– 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: exPert eveNtos, inscrita no cNPj 17.687.352/0001-60
valor total: r$ 50.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 358/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
358/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785193
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 366/2022
Pae: 2022/296288
objeto: Projeto “live Pegada cUltUral Na rede” no qual os artistas 
ciNtHYa Mello, aNdreY viaNa, KarlielsoN vaQUeiro, diogo, allaN 
dias, aNtôNio Marcos, eliseU rodrigUes, rodolfo oliveira, 
leNNoN forrozeiro, se apresentarão no município de iritUia/Pa, no dia 
17/04/2022, das 09 às 00h, em formato digital – live e gravações de vídeos.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 384/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00106; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: vM ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj 28.041.982/0001-
89 e rb ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj 32.796.118/0001-64
valor total: r$ 82.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 366/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
366/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785439
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 364/2022
Pae: 2022/296048
objeto: Projeto “aPreseNtaÇÃo MUsical Na tela” no qual os artistas 
eliseU rodrigUes; gêMeos do forrÓ; rodolfo oliveira; leozi-
NHo forrozeiro, farra de vaQUeiro, lUaNN Kássio; MoNiQUe Mo-
ral; os brotHers, baNda rP2, se apresentarão no município de ourém/
Pa, no dia 16/04/2022, em formato digital – live e gravações de vídeos.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 385/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00111; 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 at eNtreteNiMeNto e ProdUÇÕes ltda, inscrita 
no cNPj 43.599.806/0001-50
valor total: r$ 82.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 364/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
364/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785435
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 365/2022
Pae: 2022/295867
objeto: Projeto “coNectividade MUsical oNliNe” no qual os artistas 
aNtôNio Marcos, geMêos do forrÓ, rodolfo oliveira, lÉoziNHo 
forrozeiro, daNiel araÚjo, forrÓ coMbate, MatHeUs cUNHa, tHa-
Ís PorPiNo, zeziNHo dos teclados, se apresentarão no município de 
Piriá/Pa em 16/04/2022, em formato digital – live.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 386/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00108; 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$ 82.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 365/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
365/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785430
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 349/2022
Pae: 2022/386863
objeto: Projeto “Noite dos soNs” no qual os artistas grUPo Nossa 
HistÓria, baNda desejo Proibido, Ygor ferraz, dj lUcas iMPera-
dor, ricHele HallidaY, lUiziNHo liNs, os caras do forrÓ, taMo 
jUNto, HeNriQUe seNNa, baNjo loKo, seNtiNelas do Norte, Mos-
tarda elÉtrica, se apresentarão em formato digital – live, no município 
de Belém /PA, no dia 16/04/2022, das 9h às 21h, no canal oficial do you-
tube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 378/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00206; 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$ 140.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 349/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
349/2022, 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: 785042
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 350/2022
Pae: 2022/437156
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral, saMba e Pagode da vila” no 
qual os artistas adMir MarcaÇÃo, lUciaNo cacHorrÃo, PagodeoU, 
roNNY Moreira, dj daltoN, se apresentarão no município de belém /
Pa, no dia 16/04/2022, em formato presencial.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 379/2022– 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: ceNtral artÍstica ProdUÇÕes e eveNtos, inscri-
ta no cNPj: 13.717.656/0001-71, l a ProdUÇÕes de eveNtos, cNPj 
28.652.606/0001-20 e fsr ProdUÇÕes, cNPj 25.180.110/0001-03
valor total: r$ 61.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 350/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
350/2022, 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: 785049
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 347/2022
Pae: 2022/394614
objeto: Projeto “cUltUra de Paz eM saNto aNtoNio do taUa” no 
qual os artistas grUPo de esPetácUlo iNfaNtiNs trilogia Kids, fro-
zeN, PePPa Pig, dora aveNtUreira; saMY loUriNHo; Nega lora; 
lUcas liMa; baNda Perola Negra; baNda troPa No forro; HUgo 
saNtos; toNY brasil; jeff Moraes; cHico salles, que se apresenta-
rão em formato digital – live, Município de santo antônio do tauá/Pa, em 
16 e 17/04/2022, 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 383/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00246; 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
favorecidoParasHoWs ProdUÇÕes e eveNtos, inscrito no cNPj 
35.234.544/0001-00
valor total: r$150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 347/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
347/2022, 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: 785022
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ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 348/2022
Pae: 2022/301782
objeto: Projeto “recreio de MÚsica PoPUlar” no qual os artistas 
saMY loUriNHo, cHYco salles, Nega lora, troPa do forrÓ, teddY 
MarKs, HUgo saNtos, cabra No forrÓ, jorgiNHo e baNda, forrÓ 
do bacaNa, geMillY, trilogia Kids, o PeQUeNo PrÍNciPe e a leNda 
da esPada de Prata, jorgiNHo goMes, Marcelo agUiar, 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 382/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 def 
390115; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: ParasHoWs ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
35.234.544/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 348/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
348/2022, 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: 785034
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 352/2022
Pae: 2022/348377
objeto: Projeto “Na trilHa do brega” no qual os artistas baNda PlaY 
7, WariloU, caNtor alberto MoreNo, gersoN tHirrê, beto farias 
e baNda, WaNderlei aNdrade, elYcelMa cardoso, liliaN tUfÃo, 
cHeiro verde, QUero Mais, caMarote viP, jUNior Neves, KiM Mar-
QUes, se apresentarão no município de belém /Pa, no dia 15/04/2022, em 
formato digital – LIVE 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 369/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00140; 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 352/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
352/2022, 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: 785063
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 351/2022
Pae: 2022/349346
objeto: Projeto “artes regioNais” no qual os artistas troPa do for-
rÓ, forro do bacaNa, baNda laMazoN, Perola Negra, afoNso ca-
Pello, jorgiNHo e baNda, caNtor jeff Moraes, rHeNaN saNcHes, 
caNtor lUcas liMa, caNtor daNiel do acordeoN, caNtora Nega 
lora, cabra do forro, tHe Moro e trilogia Kids, que se apresenta-
rão em formato digital – live, Município de belém/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 371/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00137; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: ParasHoWs ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
35.234.544/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 351/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
351/2022, 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: 785059
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 346/2022
Pae: 2022/196656
objeto: Projeto “atraÇÕes Pai d’ÉgUa” no qual os artistas baNda los 
bregas, baNda Mega PoP sHoW, baNda troPa do brega, baNda 
forro tUdao, aÇai latiNo, baNda aÇai PiMeNta MicHele aMador, 
caNtora laYNe beliNe, KariNa brito, caNtor jarbas liMa, lUcas e 
iroM, se apresentarão em formato digital – live, no município de ananin-
deua/PA, nos dias 16 e 17/04/2022, 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 156/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 

00031; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: Pará PriMe ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
35.432.286/0001-69
valor total: r$ 100.000,00
data: 12/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 346/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
346/2022, 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: 785015
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 360/2022
Pae: 2022/447142
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral estaÇÃo cUltUral 2” no qual 
os artistas acÚstica PoP, alMa soUl, brega folK, de bobeira, fer-
rovia tex, se apresentarão no distrito de icoaraci/Pa, no dia 17/04/2022, 
das 18h às 23h, em formato presencial na rua Padre julia Maria sN – bair-
ro do cruzeiro (antiga estação de trem).
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 390/2022– 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: exPert eveNtos, inscrita no cNPj 17.687.352/0001-60
valor total: r$ 50.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 360/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
360/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785325
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 359/2022
Pae: 2022/196440
objeto: Projeto “MeU caNtiNHo cUltUral” no qual os artistas MarQUi-
NHo Melodia e baNda, grUPo trio lUz de tieta, grUPo trio cHa-
Mote, caNtora Mel PiNHeiro, caNtora carMeN PeNicHe, caNtor 
saNdro saNdiM, caNtor MUKa, caNtor joelsoN PaNtoja, caNtor 
igor MeNdes, caNtor HericK rafael, caNtor eUdes fraga, caN-
tor deNNer cigaNo, caNtor cÉzar farias, caNtor biNo, baNda 
Pirô, caNtor ivaN Neves, se apresentarão no município de belém/Pa, 
no dia 19 e 20/04/2022, em formato digital – live.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 373/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00026; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: fábrica de Projetos, inscrita no 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 359/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
359/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785319
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 361/2022
Pae: 2022/445010
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral castaNHal jaderlâNdia 2” 
no qual os artistas daNiel araÚjo, KattPará, MaNoblacK, dUda ba-
cKMaN, lUcas rocHa, se apresentarão no município de castanhal/Pa no 
dia 17/04/2022, das 18h às 23h, em formato digital – live.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 391/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: eMeNda 
00041; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: lM eveNtos, inscrita no cNPj 10.745.168/0001-80
valor total: r$50.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 361/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
361/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785380
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ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 362/2022
Pae: 2022/196282
objeto: Projeto “soNs ao vivo e a cores” no qual os artistas seNta 
Peia, MaNo io, cariMbo da Maria, eNcaNtos do cUriÓ, MistUra re-
gioNal, balÉ folclÓrico da aMazôNia, iaÇa lUteraNa, aYraKYrÃ, 
eNcaNtos do sol, tribo KaWaHiva, ParaNaNiM, aracUÃ, flor da 
aMazôNia, frUtos do Pará, UiraPUrU, vaiaNgá, sabor Marajoara, 
villa Kids festival, se apresentarão no município de belém/Pa, nos 
dias 17 e 18/04/2022, das 08h às 01h, em formato digital – live 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 147/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00023; 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: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 362/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
362/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785350
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 363/2022
Pae: 2022/315626
objeto: Projeto “coMPartilHaNdo cUltUra Nos bairros de tUcU-
rUÍ vii” no qual os artistas caNtor raMoN PortilHo, cÉlio costa, 
jaMes viaNa, tHaUaNa MeloNio, baNda tHe bregas, boNde do bre-
gaÇo, baNda los barrosos, NeW groove, daNNY saNcHes, tHiago 
castro, MiKaela Horrara, caNtora deNise serrÃo, vaNessa caN-
tÃo e tHoM gleYtoN, se apresentarão no município de tucuruí/Pa, no dia 
16/04/2022, em formato presencial.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 388/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 def 
326075; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: Pará PriMe, inscrita no cNPj 35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 363/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
363/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 13/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 785372

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 421 - cGP/fcP DE 11 DE ABRiL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do governador do estado do Pará, publicado no doe nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
Nº 2022/423020– dli/fcP, datado de 07/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, em parceria com as associações e consórcios de Mu-
nicípios, e fórum estadual de cultura, realizará uma série de Workshops 
pelas doze regiões de integração do estado, que terão como tema ade-
são, implementação e fortalecimento de sistemas Municipais de cultura 
– 2022, no município de tucuruí/Pa

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
seMias de soUza araUjo 57193524/1 tecNico eM gestao cUltUral 17 a 

20/04/2022 3 ½david PassiNHo MoNtes 57200796/1 assisteNte cUltUra
joao lUiz correa 57195493/1 Motorista

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 784972

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N°. 072/2022 - fcG de 13.04.2022.
a superintendente da fundação carlos gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.

coNsideraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doe nº. 33.781 
de 15.01.2019;
coNsideraNdo os autos do processo nº. 2022/298541;
resolve:
coNceder a gratificaÇÃo de teMPo iNtegral no percentual de 
60% (sessenta por cento) ao servidor jeroNiMo cardoso NUNes, 
matrícula nº. 8400824/1 – assistente administrativo desta fundação, a 
contar de 01.04.2022.
dê-se ciêNcia, PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
ordenador: Maria da glória boulhosa caputo-superintendente - fcg

Protocolo: 785150

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

termo de compromisso nº. 009/2022 por Prazo determinado – res.
fcg nº. 001 de 24.01.2020 e 001 de 08.01.2021.
Partes: fundação carlos gomes (concedente) e leoNardo josÉ araÚjo 
COELHO DE SOUZA (Beneficiário)
objeto: concessão de bolsa para Professor visitante - autorização: Proces-
so nº. 2022/374055
Programa de trabalho: 47201 13 363 1501
valor mensal: r$ 4.000,00 (Quatro mil reais) - at: 8507 – Nd: 339048 – 
ft: 0101
assinatura: 13.04.2022 - vigência: 01.04.2022 a 31.03.2024
ordenador: Maria da glória boulhosa caputo - superintendente da fcg

Protocolo: 785275

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE coMuNicAção

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 303 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. nº2022/438854/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Marapanim no dia 11 de abril de 2022,para cobertura 
de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: Pedro Henrique bezerra guerreiro
MatricUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 304 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. nº2022/439373/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 16 ½ (dezesseis diárias e meia), que 
irá se deslocar para os municípios de tucumã, xinguara, conceição do 
araguaia, redenção, cumaru, santana do araguaia, santa Maria das bar-
reiras, eldorado dos carajás e são geraldo do araguaia, nos período de 11 
a 27 de abril de 2022, para cobertura de pauta jornalística do governo do 
estado do Pará.
NoMe: clayton dos santos conceição
MatricUla: 5951685
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 305 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. nº2022/438533/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
deslocou para o município de ipixuna do Pará nos dias 09 a 10 de abril de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: rodrigo Pinheiro rodrigues
MatricUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 306 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. nº2022/441471/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Marapanim no dia 12 de abril de 2022, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: carlos alberto de Melo lima junior
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MatricUla: 5965215
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 307 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. nº2022/438465/secoM.
resolve:
i- conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cou para o município de ipixuna do Pará nos dias 09 e 10 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: cristiani sousa do rosário
MatricUla: 5909968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 308 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. nº2022/440342/secoM.
resolve:
i- conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Marapanim no dia 12 de abril de 2022, para acompa-
nhar a identidade visual da inauguração da Pa.
NoMe: Kezia lucia carvalho goes
MatricUla: 57232973
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação

Protocolo: 785453
PoRtARiA Nº 314 de 13 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/451153/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de Marapanim no dia 14 de abril de 2022, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: Paulo roberto de souza costa
MatricUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação

Protocolo: 785486
PoRtARiA Nº 309 de 13 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/451126/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de curuça no dia 14 de abril de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuará cobertura jornalística.
NoMe: gabriel Nazareno Melo da silva
MatricUla: 5947690
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação

Protocolo: 785458
PoRtARiA Nº 313 de 13 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/418476/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivos de alteração de logística do governo, foi necessário sua perma-
nência no município de água azul do norte por mais um dia, para conduzir 
a equipe que efetuou cobertura jornalística.
NoMe: Paulo roberto de souza costa
MatricUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação

Protocolo: 785502

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00465
Processo Nº 2022/3864
Objeto: Certificados de conclusão para oficineiros das Usinas de Paz (5.000 und).
Modalidade: dispensa de licitação por cotação eletrônica Nº 004/2022.

valor do contrato: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
evento: 400091
Uo: 65201
Programa de trabalho: 24392150384250000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
Ugr: 650201
Pi: 1030008425c
vigência/Prazo de entrega: 12/04/2022 a 12/05/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo – fUNtelPa (cNPj: 
11.953.923/0001-84) x gráfica PoNto de arte ltda - Me (cNPj 
15.329.607-0001/97)
data da assinatura: 12/04/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 785305
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00464
Processo Nº 2022/3864
objeto: confecção de fichas para uso em apresentação de Programas de 
tv (5.000 und).
Modalidade: dispensa de licitação por cotação eletrônica Nº 004/2022.
valor do contrato: r$ 4.000,00 (quatro mil reais)
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
evento: 400091
Uo: 65201
Programa de trabalho: 24722150882360000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
Ugr: 650201
Pi: 4120008236c
vigência/Prazo de entrega: 11/04/2022 a 11/05/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo – fUNtelPa (cNPj: 
11.953.923/0001-84) x gráfica PoNto de arte ltda - Me (cNPj 
15.329.607-0001/97)
data da assinatura: 12/04/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 785302
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00462
Processo Nº 2021/798413
objeto: remoção e Plotagem de adesivo fosco no veículo fiat iveco per-
tencente a fUNtelPa.
Modalidade: dispensa de licitação por cotação eletrônica Nº 003/2022.
valor do contrato: r$ 533,30 
(quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos)
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
evento: 400091
Uo: 65201
Programa de trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903900
Ugr: 650201
Pi: 4120008338c
vigência/Prazo de entrega: 11/04/2022 a 11/05/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo – fUNtelPa (cNPj: 
11.953.923/0001-84) x iMPressUs bel coMercio e servicos eireli 
(cNPj 13.913.414-0001/53)
data da assinatura: 1/04/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 785348
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
Nota de eMPeNHo Nº 2022Ne00454
Processo Nº 2021/798413
objeto: aquisição de material para envelopamento (adesivo fosco) no veí-
culo fiat iveco pertencente a fUNtelPa.
Modalidade: dispensa de licitação por cotação eletrônica Nº 003/2022.
valor do contrato: r$ 3.948,48 (três mil novecentos e quarenta e oito reais 
e quarenta e oito centavos)
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
evento: 400091
Uo: 65201
Programa de trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
Ugr: 650201
Pi: 4120008338c
vigência/Prazo de entrega: 11/04/2022 a 11/05/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo – fUNtelPa (cNPj: 
11.953.923/0001-84) x iMPressUs bel coMercio e servicos eireli 
(cNPj 13.913.414-0001/53)
data da assinatura: 11/04/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 785343
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sEcREtARiA DE EstADo
DE EDucAção

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 05/2022– cEsAD/sEDuc
a secretária adjUNta de gestÃo de Pessoas, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto estadual nº 249/2011 e nº 1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rjU/Pa., e no art. 41 §4º da constituição federal;
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão especial de avaliação de desempenho – cesad, instituída pela sedUc;
resolve:
HoMologar o resultado da avaliação especial de desempenho, que considerou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo para o qual foram nomeados ̣:

sERviDoR DAtA DE ExERcício MAtRícuLA uNiDADE
ADMiNistRAtivA cARGo coNcEito

aliNe do socorro MartiNs PacHeco saKagUcHi 24/06/2013 5906062-1 Use 8 Professor classe i exceleNte
aNa claUdia soUza rios 08/05/2006 54192485-2 10ª Ure Professor classe i boM
aNa PaUla de oliveira 19/12/2007 57194610-1 10ª Ure Professor classe i boM

aNa tHereza MarQUes carMo 18/03/2019 5948861-1 12ª Ure Professor classe i exceleNte
aNgeliNa corade tereza 20/08/2009 57220535-1 10ª Ure Professor classe ii exceleNte

aNNa caroliNa de azevedo rodrigUes borges 29/12/2008 57206008-2 1ª Ure MereNdeira exceleNte
aNtoNio aUgUsto castro de azevedo 18/05/2006 55586160-1 Use 1 Professor classe i exceleNte

beNedita da coNceicao rodrigUes de azevedo 16/07/2012 5901635-1 3ª Ure esPecialista eM edUcacao classe ii exceleNte
carlos loUzeiro dos saNtos 13/10/2004 5364639-1 Use 5 Professor classe ii exceleNte

claUdiNeia de cassia rabelo PaMPloNa 04/09/2008 57203149-1 Use 8 Professor classe i exceleNte
claYs do socorro MartiNs de oliveira 23/12/2008 57210444-1 1ª Ure MereNdeira boM

clicia da silva saNtos 08/03/2019 5902429-3 8ª Ure Professor classe i exceleNte
dagoberto barbosa jUNior 12/08/2009 57220054-1 Use 1 Professor classe ii exceleNte

dailza da silva oliveira 01/08/2012 5902319-1 11ª Ure esPecialista eM edUcacao classe ii exceleNte
darcileNe soUza da silva 19/06/2013 57174234-2 Use 2 Professor classe ii exceleNte

eliaNa do socorro da lUz vieira 08/02/2007 54181294-2 5ª Ure Professor classe ii exceleNte
fabricio lUiz goes saNtos 23/11/2011 7060137-1 Use 9 assisteNte adMiNistrativo exceleNte
ferNaNdo alves HoNorio 27/08/2008 57205238-1 3ª Ure Professor classe ii exceleNte

fraNcisco cesar ribeiro dos saNtos bastos 18/06/2012 5902279-1 1ª Ure serveNte exceleNte
gilberto alMeida lobato 20/08/2010 57232255-1 Use 5 Professor classe ii exceleNte
giselle fraiHa de soUza 07/08/2007 5770319-2 Use 4 Professor classe ii boM

greYce josiaNe de aQUiNo Perdigao 05/02/2010 57224202-1 Use 5 assisteNte adMiNistrativo boM
Heitor WilKer silva barros 14/03/2019 5947699-1 7ª Ure Professor classe i exceleNte

Hilda araUjo tavares 24/11/2008 5317894-2 Use 1 esPecialista eM edUcacao classe ii exceleNte
isabel cristiNa PiNHeiro 21/05/2012 5900715-1 1ª Ure esPecialista eM edUcacao classe i exceleNte
isaias de jesUs alMeida 13/02/2009 57213237-1 Use 1 aUxiliar oPeracioNal boM

jose roNaldo da silva saNtos 13/05/2011 5889588-1 10ª Ure Professor classe i boM
jUarY NazareNo dos saNtos goNcalves 01/09/2008 54192385-2 Use 5 Professor classe i exceleNte

jUliaNa silva de soUza loUriNHo 18/10/2004 5802237-2 Use 1 Professor classe ii exceleNte
KeYla cristiNa de jesUs lasMar foNseca 19/11/2008 57208865-1 Use 1 esPecialista eM edUcacao classe ii exceleNte

leoNidas aMoriM costa 18/04/2008 57197237-1 1ª Ure Professor classe iii exceleNte
Marcio aNdre saNtos de carvalHo 10/06/2009 57217597-1 10ª Ure Professor classe ii boM

MargaretH botelHo de soUza 22/04/2008 3221610-3 Use 1 Professor classe ii exceleNte
Maria gUioMar bezerra de soUsa 30/04/2003 5477590-2 5ª Ure Professor classe ii exceleNte

Maria Nazare brito teixeira 27/08/2003 5749980-2 1ª Ure Professor classe ii exceleNte
MarileNe dos saNtos ferreira 06/12/2004 5823080-2 Use 11 Professor classe i exceleNte
PaUlo aNdre ferreira da silva 22/06/2011 57214415-2 Use 10 Professor classe ii boM

racQUeliNe goNcalves rodrigUes 13/02/2009 57213881-1 Use 10 assisteNte adMiNistrativo boM
rafael siQUeira MoNteiro 07/03/2019 5948013-1 1ª Ure Professor classe i exceleNte

ricardo jose saraiva de QUadros 18/10/2004 5803233-2 1ª Ure Professor classe ii exceleNte
rUte HolaNda de araUjo barbosa 04/06/2012 5496837-2 Use 11 esPecialista eM edUcacao classe ii exceleNte

siMoNe MartiNs da silva 06/09/2012 57193694-2 Use 8 aUxiliar oPeracioNal exceleNte
soNia de Nazare barradas ribeiro 18/10/2004 5719623-2 Use 1 Professor classe i exceleNte
tatiaNa do socorro coUtiNHo reis 05/07/2013 57214422-2 1ª Ure Professor classe ii exceleNte

tatiaNY oliveira rodrigUes 23/02/2012 5897985-1 3ª Ure Professor classe i exceleNte
tHiago NataNargil lHaMas 19/07/2011 5890758-1 Use 1 Professor classe i exceleNte

valdeMilda silva dos saNtos soUza 20/02/2009 57214483-1 10ª Ure serveNte exceleNte
valdira da silva tavares 26/05/2003 54180418-1 10ª Ure Professor classe ii exceleNte

vaNia ferNaNdes de oliveira 05/02/2004 54180266-2 10ª Ure Professor classe ii exceleNte
WalNizia barreto ferreira 12/02/2004 5492564-2 Use 11 Professor classe i exceleNte

registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
secretaria adjUNta de gestÃo de Pessoas, 13 de abril de 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
secretária adjunta de gestão de Pessoas

Protocolo: 785309
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.

ADMissão DE sERviDoR
.

Ato: coNtRAto Nº 043/2022-ABAEtEtuBA
Nome: MYriaM lUcia liMa saNtos
cargo: Professor
vigência: 14/04/2022 a 13/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.

Protocolo: 785327
.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

LicENçA sAúDE
NoMe: aliNe de Nazare vilHeNa gUiMaraes
coNcessÃo: 45 dias
PerÍodo: 10/09/21 a 24/10/21
MatrÍcUla: 54197498/2 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee caldeira c braNco/beleM
laUdo MÉdico: 83993
NoMe: aNa celiNa ferreira MartiNs
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 25/11/21 a 22/02/22
MatrÍcUla: 5838029 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee casa beM te vi/abaetetUba
laUdo MÉdico: 83997
NoMe: aNtoNio sergio cUNHa freire
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 03/11/21 a 31/01/22
MatrÍcUla: 54180449/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee PalMira gabriel/barcareNa
laUdo MÉdico: 84127
NoMe: cristiaNe Patricia brito cabral
coNcessao: 120 dias
Periodo: 24/10/21 a 20/02/22
MatricUla: 57212811/1  cargo: aUx oPer
lotacao: ee NUreMberg filHo/beleM
laUdo Medico: 83558
NoMe: ereNilda NasciMeNto de alMeida
coNcessao: 30 dias
Periodo: 10/01/22 a 08/02/22
MatricUla: 54191496/2  cargo: Prof
lotacao: ee aNtoNio costa/aNaNiNdeUa
laUdo Medico: 86481
NoMe: gracileNe da silva goNcalves
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 06/10/21 a 03/01/22
MatrÍcUla: 57195615 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee aMabilio Pereira/coNc Para
laUdo MÉdico: 82919
NoMe: jose NataNael cerQUeira da silva
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 02/02/22 a 02/05/22
MatrÍcUla: 5784395/3  cargo: Prof
lotaÇÃo: ee lUiz NUNes direito/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 86343
NoMe: lia da silva Pessoa
coNcessao: 90 dias
Periodo: 10/01/22 a 09/04/22
MatricUla: 57195943/1  cargo: Prof
lotacao: ee roMUlo MaioraNa/aNaNiNdeUa
laUdo Medico: 86283
NoMe: raissa rodrigUes figUeiredo de carvalHo
coNcessao: 20 dias
Periodo: 15/01/22 a 03/02/22
MatricUla: 57213537/1  cargo: Prof
lotacao: ee roMUlo MaioraNa/aNaNiNdeUa
laUdo Medico: 86138
NoMe: rosaNgela do socorro ferreira Modesto
coNcessÃo: 45 dias
PerÍodo: 03/01/22 a 16/02/22
MatrÍcUla: 57232184/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee PriNcesa izabel/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 86158
NoMe: roseNeide braga da silva
coNcessÃo: 30 dias
PerÍodo: 25/01/22 a 23/02/22
MatrÍcUla: 5655684/1  cargo: Prof
lotaÇÃo: ee rosa gattorNo/beleM
laUdo MÉdico: 86163
NoMe: vera lUcia vieira da silva
coNcessao: 90 dias
Periodo: 04/01/22 a 03/04/22
MatricUla: 57209875 /1 cargo: serveNte
lotacao: ee severiaNo soUza/stª Maria Pa
laUdo Medico: 86279

Protocolo: 784930
PRoRRoGAção DE LicENçA sAúDE
NoMe: alcYMar PiNto dos saNtos
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 22/11/21 a 20/01/22
MatrÍcUla: 57224165  cargo: assist adM
lotaÇÃo: divisao lotacao/beleM
laUdo MÉdico: 84199

NoMe: alessaNdra Maria foNseca MoNteiro
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 29/11/21 a 26/02/22
MatrÍcUla: 5616727/2 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee Maria rios/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 83681
NoMe: alex dos saNtos oliveira
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 20/01/22 a 20/03/22
MatrÍcUla: 6045511/2  cargo: Prof
lotaÇÃo: ee dalcidio jUraNdir/PoNta de Pedras
laUdo MÉdico: 86281
NoMe: aNdrea cristiNa Pereira carNeiro
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 27/11/21 a 24/02/22
MatrÍcUla: 57192996/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee joao batista/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 84090
NoMe: cristiaNe NoNato de soUza
coNcessÃo: 45 dias
PerÍodo: 18/01/22 a 03/03/22
MatrÍcUla: 57234075/1  cargo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee cristo redeNtor/abaetetUba
laUdo MÉdico: 86231
NoMe: deNise loPes e silva
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 03/11/21 a 01/01/22
MatrÍcUla: 6310400/1 cargo: escr datil
lotaÇÃo: ee ferNaNdo ferrari/MaritUba
laUdo MÉdico: 82925
NoMe: diva Katia cHagas de alMeida
coNcessÃo: 30 dias
PerÍodo: 23/11/21 a 22/12/21
MatrÍcUla: 57203487/1  cargo: Prof
lotaÇÃo: ee ceNtro vila esPeraNca/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 86482
NoMe: fraNKliN jose barros felizardo
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 22/12/21 a 21/03/22
MatrÍcUla: 54194444/1  cargo: Prof
lotaÇÃo: ee coNego leitao/castaNHal
laUdo MÉdico: 86287
NoMe: fraNcisca HeleNa sales PiNHeiro
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 25/01/22 a 25/03/22
MatrÍcUla: 5501709/2  cargo: Prof
lotaÇÃo: ee MagalHaes barata/stª Maria Pa
laUdo MÉdico: 86277
NoMe: HitoMi NogUcHi
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 14/11/21 a 12/01/22
MatrÍcUla: 57220468/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee castelo braNco/beleM
laUdo MÉdico:  82923
NoMe: iara coNceicao de soUza PiNHeiro
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 17/11/21 a 15/01/22
MatrÍcUla: 57208560/2 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee viscoNde s fraNco/beleM
laUdo MÉdico: 82915
NoMe: jacY Pereira cUNHa
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 21/01/22 a 21/03/22
MatrÍcUla: 291099/1  cargo: assist adM
lotaÇÃo: div iNforM docUMeNtacao/beleM
laUdo MÉdico: 86289
NoMe: josiNasala saNtos ferreira
coNcessÃo: 120 dias
PerÍodo: 05/10/21 a 01/02/22
MatrÍcUla: 5818575/2 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee laMeira bitteNcoUrt/castaNHal
laUdo MÉdico: 82918
NoMe: lUciaNo NasciMeNto da coNceicao
coNcessao: 39 dias
PerÍodo: 11/12/21 a 18/01/22
MatrÍcUla: 57209285/1 cargo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee regiNa soUza/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 86341
NoMe: lUciaNo NasciMeNto da coNceicao
coNcessao: 39 dias
PerÍodo: 11/12/21 a 18/01/22
MatrÍcUla: 57209285/2 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee jose assis ribeiro/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 86341
NoMe: MiltoN ara jUNior
coNcessÃo: 63 dias
PerÍodo: 28/12/21 a 28/02/22
MatrÍcUla: 57209280/1  cargo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee jarbas PassariNHo/beleM
laUdo MÉdico: 86340
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NoMe: Patricia fraNco gUiMaraes
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 20/01/22 a 19/04/22
MatrÍcUla: 5902090/1  cargo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee  virgiNia cUNHa/beleM
laUdo MÉdico: 86339
NoMe: rogerio da crUz barata
coNcessÃo: 184 dias
PerÍodo: 20/01/2022 a 22/07/2022
MatrÍcUla: 57188858/1  cargo: Prof
lotaÇÃo: ee fraNcisco bertoN/beleM
laUdo MÉdico: 85123

Protocolo: 784931
LicENçA AssistêNciA
NoMe: daise vogado de oliveira
coNcessÃo: 60 dias
PerÍodo: 25/10/21 a 23/12/21
MatrÍcUla: 5547610/2  cargo: Prof
lotaÇÃo: ceNtro lUiz octavio/beleM
laUdo MÉdico: 84699

Protocolo: 784927

.

.

LicENçA PARA cuRso
.

coNcEssão DE LicENçA cuRso / ccvs
PoRtARiA Nº 002931 / 2022 - sAGEP - 12/04/2022
coNceder liceNÇa Para ParticiPar do cUrso de doUtorado eM fi-
losofia, Na UNiversidade federal de MiNas gerais, No PerÍodo de 
26/03/2022 a 24/03/2026, a(o) servidor(a) rafale siQUeira MoNtei-
ro, MatrÍcUla Nº 5948013-1, Professor classe i, lotodo(a) No(a) ee 
Prof. bolivar bordalo da silva, No MUNicÍPio de bragaNÇa.

Protocolo: 785321

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N.º 071/2022 - sALE/sEDuc, DE 13 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 lucival furtado da silva, inscrito na matrícula n.º 
54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal titular contrato Público 
de obras nº 046|2022, celebrado entre a sedUc e a empresa ccM construtora e 
Projetos ltda (cNPj: 13.979.506/0001-36), que tem por objeto a construção de 
creches Por todo o Pará, padrão seduc no município de Melgaço/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 046|2022, celebrado en-
tre a sedUc e a empresa ccM construtora e Projetos ltda (cNPj: 
13.979.506/0001-36), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará, padrão seduc no município de Melgaço/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: 785383
PoRtARiA N.º 072/2022 - sALE/sEDuc, DE 13 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 lucival furtado da silva, inscrito na matrícula 
n.º 54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal titular 
contrato Público de obras nº 047|2022, celebrado entre a sedUc e a 
empresa ccM construtora e Projetos ltda (cNPj: 13.979.506/0001-36), 
que tem por objeto a construção de creches Por todo o Pará, padrão seduc 
no município de Portel/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 047|2022, celebrado 
entre a sedUc e a empresa ccM construtora e Projetos ltda (cNPj: 
13.979.506/0001-36), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará, padrão seduc no município de Portel/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: 785385
PoRtARiA N.º 073/2022 - sALE, DE 13 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 lucival furtado da silva, inscrito na matrícula n.º 
54190596-3, cPf: 671.131.172-87, para atuar como fiscal titular contrato Público 
de obras nº 048|2022, celebrado entre a sedUc e a empresa ccM construtora e 
Projetos ltda (cNPj: 13.979.506/0001-36), que tem por objeto a construção de 
creches Por todo o Pará, padrão seduc no município de breves /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 048|2022, celebrado en-
tre a sedUc e a empresa ccM construtora e Projetos ltda (cNPj: 
13.979.506/0001-36), que tem por objeto a construção de creches Por 
todo o Pará, padrão seduc no município de breves /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: 785386
PoRtARiA N.º 074/2022 - sALE, DE 13 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 contar de 07/04/2022, os servidores joyce Pinheiro dos 
anjos silva, matrícula n.º 57212317-1, cPf n.º 867.326.332-87, e andre fa-
biano cantanhede failache, matrícula n.º 57213627-1, cPf n.º 742.212.132-
72 , para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contra-
to nº 073/2022, celebrado entre a sedUc e a empresa bianca l. góes, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (engarrafados, bebidas, verdu-
ras, legumes, frutas, temperos e condimentos) e descartáveis, conforme 
condições, quantidades, qualidades e exigências, para atender a necessidade 
da secretaria de estado de educação- sedUc/Pa.
josé alexandre buchacra araújo
secretário adjunto de logística escolar
secretaria de estado de educação - seduc

Protocolo: 785387
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 11
contrato: 004/2011
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da eeefM Prof. 
Marluce Pacheco, jurunas, belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula segunda: do prazo locatício, prorro-
gando sua vigência por mais 3 (três) meses.
dispensa de licitação: 006/2011-Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – ação: 231789 - funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904 – Produto: 2227 – Natureza de despesa: 3390.36.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação /cNPj. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
locador: raimundo roberto cardoso Melo, inscrito no cPf nº 300.715.342-53, 
residente e domiciliado na rua barão de igarapé Miri, 1400, guamá, belém/Pa.
data de assinatura: 08/04/2022
vigência: 11/04/2022 a 10/07/2022
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 784188
.

DisPENsA DE LicitAção
.

sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção
NúcLEo DE LicitAção
DisPENsA DE LicitAção
Processo principal N.º 947884/2021
dispensa de licitação: 008/2022-Nlic/sedUc
Partes: secretaria de estado de educação/sedUc e o sr. elivelto Miranda 
dos santos.
objeto: locação de imóvel na localidade de rio anapu, vila Menino deus, 
igarapé Miri-Pa. Pertencente ao sr. elivelto Miranda dos santos, sob o cPf: 
687.663.782-49, para funcionamento da moradia dos professores do sis-
tema de organização Modular de ensino – soMe.
valor Mensal: r$ 1.840,00 (mil, oitocentos e quarenta reais)
valor anual: r$ 22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta reais)
fundamento legal: art. 24, inciso x da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 12/04/2022
elieth de fátima da silva braga
secretária de estado de educação
terMo de ratificaÇÃo
dispensa de licitação: 008/2022-Nlic/sedUc
Processo principal N.º 947884/2021
ratifico  a  disPeNsa  de  licitaÇÃo,  com  base  na MaNifestaÇÃo 
jUrÍdica  nº 291/2022 da asjUr/sedUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 12/04/2022
elieth de fátima da silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 784946
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiAs No. 52773/2022
objetivo: coNstatar a Necessidade de beNs MÓveis Para ateNder a de-
MaNda da eeeeM. côNego batista caMPos No MUNicÍPio de barcareNa.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / barcareNa / 13/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 1
barcareNa / beleM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Pedro HeNriQUe Protazio coelHo
MatrÍcUla: 5900059
cPf: 85194638272
cargo/fUNÇÃo:
esPecialista eM edUcacao classe i / esPecialista
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 784983
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.

outRAs MAtéRiAs
.

LicENçA iNtEREssE PARticuLAR
PoRtARiA nº.:2978/2022 de 13/04/2022
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora jaNai-
Na da coNceiÇÃo aMoedo brito, matricula nº 57211161/1, assistente 
administrativo, lotada na eeef lindanor celina coelho casha/belém , no 
período de 06/04/2022 a 04/04/2024.
PoRtARiA nº.:2979/2022 de 13/04/2022
conceder licença para tratar de interesse Particular, a servidora sUelleN 
cristiNa Nabica rodrigUes, matricula nº 57213590/1, assistente ad-
ministrativo, lotada na ee. rui Paranatinga barata/belém, no período de 
01/04/2022 a 30/03/2024.
REvoGAR
PoRtARiA n.º:1028/2022 de 12/04/2022
revogar, a contar de 25/03/2022, a cessão para a escola de goverNaNÇa 
PUblica do estado do Pará, da servidora Katia siMoNe araUjo costa, 
matricula nº 5902256/1,especialista em educação, concedida através da 
Portaria nº 6054/2020 de 26/08/2020, sem ônus para o Órgão de origem.
gratificaÇÃo de teMPo iNtegral
PoRtARiA Nº.:2908/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 2021/145128
Conceder, a contar de 01/04/2022, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao 
servidorrUbeNs seixas MacHado, matrícula Nº 303461/1, agente de 
Portaria, lotado no Projeto de reeducação Psicomotora/belém.
LicENçA EsPEciAL
PoRtARiA nº.2873/2022 de 11/04/2022
Nome:aNa lidia crUz de Melo
Matrícula:57208824/1cargo:espec. em educação
lotação:eeef.Nossa senhora de fatima i/belém
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:21/11/2008 a 20/11/2011
PoRtARiA nº.2877/2022 de 11/04/2022
Nome:sUzaNa de fraNÇa daNtas
Matrícula:57194612/1cargo:Professor
lotação:ee.irmã dulce/Parauapebas
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:15/01/2014 a 14/01/2017
PoRtARiA nº.2874/2022 de 11/04/2022
Nome:ocileNe MacHado QUaresMa
Matrícula:57194425/1cargo:Professor
lotação:ee.Manoel ant.de castro sedevinc/igarape-Miri
Período:03/04/2022 a 01/06/2022
triênios:17/01/2011 a 16/14/2014
liceNÇa MaterNidade
PoRtARiA nº.:2968/2022 de 12/04/2022
conceder licença Maternidade a vilMa lUcia PiNa de Moraes, matricula nº 
5902253/1, espec. em educação, lotada na ee. Nilza Nascimento/castanhal, 
no período de 20/05/2021 a 15/11/2021, para fins de regularização funcional.
LicENçA Luto
PoRtARiA nº.:2972/2022 de 12/04/2022
conceder licença luto a barbara cristiNa de Melo loPes, matricu-
la nº 5949965/1, Professor, lotada na EE. Educação Profis.Tecnológica de 
Santarém/Santarém, no período de 09/05/2021 a 16/05/2021, para fins 
de regularização funcional.
APRovAção EscALA DE fERiAs
PoRtARiA nº.:549/2022 de 17/01/2022
Nome: rUbeNixsoN ribeiro farias
Matrícula:5768896/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:551/2022 de 17/01/2022
Nome: siMoNe cristiNa feliPe oliveira
Matrícula:57212784/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:552/2022 de 17/01/2022
Nome: sUelY cristiNa rocHa da silva
Matrícula:57210097/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:555/2022 de 17/01/2022
Nome: Maria rosileNe loUreiro loPes
Matrícula:57217626/1 Período:01/07/22 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:eeefM clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:557/2022 de 18/01/2022
Nome: aUrileNe MaNos carvalHo
Matrícula:57213001/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM cidade dom bosco/castanhal
PoRtARiA nº.:399/2022 de 07/03/2022
Nome: Maria de Nazare do rosario soUsa
Matrícula:5900135/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee Maria de Nazare guimaraes Macedo/curuça
PoRtARiA nº.:137/2022 de 03/03/2022
Nome: jose flavio dorNellas carNeiro
Matrícula:513040/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee armando correa/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:135/2022 de 03/03/2022
Nome: etieNe do socorro Maia dos saNtos
Matrícula:57218195/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee armando correa/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:134/2022 de 03/03/2022
Nome:WerleN elcioNe PiNHeiro de oliveira
Matrícula:57214114/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee armando correa/sta Maria do Pará

PoRtARiA nº.:108/2022 de 02/03/2022
Nome: dilMa tereza ferreira de siQUeira
Matrícula:241784/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee gonçalo ferreira/curuça
PoRtARiA nº.:107/2022 de 02/03/2022
Nome: aUrea lUcia cabral de carvalHo
Matrícula:6022227/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee gonçalo ferreira/curuça
PoRtARiA nº.:554/2022 de 17/01/2022
Nome: vitoria de Nazare dias liMa
Matrícula:368300/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:129/2022 de 03/03/2022
Nome: Maria zUleide do NasciMeNto liMa
Matrícula:57212771/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee joao gabriel da silva/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:128/2022 de 03/03/2022
Nome: Maria cosMe da silva crUz
Matrícula:520330/1 Período:01/07/22 à 30/03/22exercício:2022
Unidade:ee joao gabriel da silva/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:127/2022 de 03/03/2022
Nome: leNe lUcia rodrigUes farias
Matrícula:57217426/1 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee joao gabriel da silva/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:122/2022 de 03/03/2022
Nome:elielsoN da silva teodoro
Matrícula:57212967/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee joao gabriel da silva/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:547/2022 de 17/01/2022
Nome: raiMUNda racHel leMos de soUza
Matrícula:5716942/2 Período:27/07/22 à 09/09/22exercício:2022
Unidade:eeefM clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:121/2022 de 03/03/2022
Nome: edNeUMa Maria lUcas Medeiros
Matrícula:57226261/2 Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee joao gabriel da silva/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:561/2022 de 18/01/2022
Nome: jeaNNe PalHeta de oliveira leal
Matrícula:57218501/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:eeefM.cidade de dom bosco/castanhal
PoRtARiA nº.:563/2022 de 18/01/2022
Nome: leoNildo rodrigUes barbosa da silva
Matrícula:57209731/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:eeefM.cidade de dom bosco/castanhal
PoRtARiA nº.:564/2022 de 18/01/2022
Nome:Maria das graÇas de soUsa
Matrícula:762938/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM.cidade dom bosco/castanhal
PoRtARiA nº.:565/2022 de 18/01/2022
Nome:Maria das graÇas ribeiro da coNceiÇÃo
Matrícula:6389759/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM.cidade dom bosco/castanhal
PoRtARiA nº.:117/2022 de 03/03/2022
Nome:alciNeia MiraNda da silva
Matrícula:57212972/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. joão gabriel da silva/sta Maria do Pará.
PoRtARiA nº.:118/2022 de 03/03/2022
Nome:aNtoNia batista Pereira
Matrícula:514039/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. joão gabriel da silva/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:54/2022 de 17/01/2022
Nome:Maria zoNete ferreira Natividade
Matrícula:57212517/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM.clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:103/2022 de 02/03/2022
Nome:rosiMeire PiNHeiro do rosario aQUiNo
Matrícula:519987/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade: ee. Magalhães barata/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:102/2022 de 02/03/2022
Nome:raiMUNda do socorro farias da costa
Matrícula:57212945/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Magalhães barata/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:100/2022 de 02/03/2022
Nome:Patricia de PaUla aleNcar de oliveira
Matrícula:57218553/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Magalhães barata/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:98/2022 de 02/03/2022
Nome:Maria do PerPetUo socorro da silva Medeiros
Matrícula:57210371/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Magalhães barata/sta Maria do Pará
97PoRtARiA nº.:97/2022 de 02/03/2022
Nome:Maria celia correia da costa
Matrícula:57212989/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Magalhães barata/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:94/2022 de 02/03/2022
Nome:fraNcisco aNtoNio costa liMa
Matrícula:519774/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Magalhães barata/sta Maria do Pará
PoRtARiA nº.:91/2022 de 02/03/2022
Nome:aNtoNio alves de liMa
Matrícula:519782/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. Magalhães barata/sta Maria do Pará
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PoRtARiA nº.:541/2022 de 17/01/2022
Nome:Maria leoNildes barboza da silva
Matrícula:733750/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM..clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:539/2022 de 17/01/2022
Nome:Maria do socorro soUsa
Matrícula:3210057/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM..clotilde Pereira/castanhal
PoRtARiA nº.:993/2022 de 08/03/2022
Nome:joNil saNtaNa beNtes
Matrícula:57217467/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM.olinda veras alves/curuça
PoRtARiA nº.:991/2022 de 08/03/2022
Nome:evaNildo sabiNo borges rodrigUes
Matrícula:216682/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.olinda veras alves/curuça
PoRtARiA nº.:990/2022 de 08/03/2022
Nome:erica goNÇalves coliNs da silva
Matrícula:5900117/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:eeefM.olinda veras alves/curuça
PoRtARiA nº.:418/2022 de 07/03/2022
Nome:jociNara Maria Neves leite
Matrícula:57212739/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:157/2022 de 03/03/2022
Nome:joaQUiNa liMa da silva
Matrícula:6300774/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. remigio fernandes/Marapanim
PoRtARiA nº.:995/2022 de 08/03/2022
Nome:josilda carvalHo MoNteiro costa
Matrícula:57217543/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM.olinda veras alves/curuça
PoRtARiA nº.:410/2022 de 07/03/2022
Nome:claUdieNe da silva castelo
Matrícula:57214161/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee..conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:159/2022 de 03/03/2022
Nome:MaNoel PaUlo PiNto
Matrícula:653870/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. remigio fernandes/Marapanim
PoRtARiA nº.:161/2022 de 03/03/2022
Nome: raiMUNdo rossi aleixo botelHo
Matrícula:57212780/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:162/2022 de 03/03/2022
Nome: roMario de Melo vieira
Matrícula:57218202/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:163/2022 de 03/03/2022
Nome: valeria alves Modesto
Matrícula:57212779/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:152/2022 de 03/03/2022
Nome: edsoN PiNto cordovil
Matrícula:311138/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:151/2022 de 03/03/2022
Nome: edeNize alves costa
Matrícula:57213458/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:153/2022 de 03/03/2022
Nome: eliaNa Maria botelHo costa
Matrícula:520594/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:154/2022 de 03/03/2022
Nome: eliaNe cristiNa da silva aNdrade
Matrícula:57213463/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:142/2022 de 03/03/2022
Nome: alberto de jesUs silva do rosario
Matrícula:653748/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:140/2022 de 03/03/2022
Nome: abNerdes aUrelio da silva alves
Matrícula:3224570/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:144/2022 de 03/03/2022
Nome: aNa claUdia beltrao dos saNtos
Matrícula:5942821/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:145/2022 de 03/03/2022
Nome: aNdreza PalHeta ferreira
Matrícula:57217462/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:146/2022 de 03/03/2022
Nome: aNgela Maria vieira alves
Matrícula:3222349/1 Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:147/2022 de 03/03/2022
Nome:claUdia siMoNe de castro ferreira
Matrícula:5629802/3Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee. remigio fernandez/Marapanim

PoRtARiA nº.:149/2022 de 03/03/2022
Nome:dioNe Kelle Neves goNÇalves
Matrícula:57210374/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. remigio fernandez/Marapanim
PoRtARiA nº.:435/2022 de 07/03/2022
Nome:rosaNgela ferreira de Matos
Matrícula:57224443/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:436/2022 de 07/03/2022
Nome:taNia sUelY NasciMeNto silva
Matrícula:5684579/2Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee. conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:438/2022 de 07/03/2022
Nome:Pablo Melo de oliveira
Matrícula:5802601/2Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee. conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:986/2022 de 08/03/2022
Nome:aNdersoN Heider da silva favacHo
Matrícula:57217596/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. olinda veras alves/curuça
PoRtARiA nº.:427/2022 de 07/03/2022
Nome:Maria dos aNjos de soUsa ciriNo
Matrícula:673358/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:985/2022 de 08/03/2022
Nome:alciNo da costa favacHo
Matrícula:534943/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. olinda veras alves/curuça
PoRtARiA nº.:428/2022 de 07/03/2022
Nome:Maria rita PorPiNo dos saNtos
Matrícula:57212737/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:430/2022 de 07/03/2022
Nome:MarleNe araUjo do NasciMeNto
Matrícula:57213429/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee. conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:432/2022 de 03/03/2022
Nome:raiMUNda liMa silva
Matrícula:370932/2Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee. conego leitão/castanhal
PoRtARiA nº.:011/2022 de 10/03/2022
Nome:deUzireNe de oliveira Paes
Matrícula:5899936/1Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:13ª Ure/breves
PoRtARiA nº.:382/2022 de 08/04/2022
Nome: josiNasala saNtos ferreira
Matrícula:5818575/2 Período:02/05/22 à 16/05/22exercício:2021
Unidade:eeeM lameira bittencourt/castanhal
PoRtARiA nº.:754/2022 de 08/04/2022
Nome: MarcileNe da silva costa
Matrícula:57217617/1 Período:01/06/22 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:eeef rotary club/castanhal
PoRtARiA nº.:106/2022 de 12/02/2022
Nome: jUliaNa oliveira rocHa de soUsa
Matrícula: Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee Macario dantas/são geraldo do araguaia
PoRtARiA nº.:2906/2022 de 11/04/2022
Nome: silvio jose PeNa PaNtoja
Matrícula:5229189/1 Período:21/02/22 à 07/03/22exercício:2021
Unidade:eeef joao xxiii/ananindeua
PoRtARiA nº.:2867/2022 de 11/04/2022
Nome: MiltoN ara jUNior
Matrícula:57209280/1 Período:30/05/22 à 13/07/22exercício:2019
Unidade:ee jarbas Passarinho (soUsa)belém
PoRtARiA nº.:2868/2022 de 11/04/2022
Nome: Heloisa fabiola velosoda silva
Matrícula:5899794/1 Período:19/05/22 à 02/07/22exercício:2021
Unidade:ee cornelio de barros/belém
PoRtARiA nº.:2969/2022 de 12/04/2022
Nome: cileNe Maria correa ribeiro
Matrícula:57213046/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 exercício:2022
Unidade:ee Pedro amazonas Pedroso/belém
PoRtARiA nº.:2970/2022 de 12/04/2022
Nome: alvaro fraNcisco crUz MargalHo
Matrícula:5114721/4 Período:02/05/22 à 31/05/22 exercício:2021
Unidade:ee Pedro amazonas Pedroso/belém
PoRtARiA nº.:2971/2022 de 12/04/2022
Nome: carla daNielle alves de soUsa rosario
Matrícula:5902579/1 Período:13/05/22 à 11/06/22 exercício:2022
Unidade:ee visconde de souza franco/belém
PoRtARiA nº.:2973/2022 de 12/04/2022
Nome: lUcia do socorro dos saNtos liMa
Matrícula:347418/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 exercício:2022
Unidade:ee luiz Nunes direito/ananindeua
PoRtARiA nº.:2925/2022 de 12/04/2022
Nome: fagNer HeNriQUe Maia feitosa
Matrícula:57190715/1Período:25/04/22 à 04/05/22exercício:2020
Unidade:assessoria jurídica/belém
PoRtARiA nº.:2914/2022 de 12/04/2022
Nome:Maria da coNceiÇÃo loUreNÇo oliveira
Matrícula:192422/1 Período:01/06 à 15/07/22exercício:2022
Unidade:eeef Nossa senhora do rosário/Marituba
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PoRtARiA nº.:2915/2022 de 12/04/2022
Nome:adilei MartiNs da Paz
Matrícula:57227252/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:ee camutama/benevides
PoRtARiA nº.:2909/2022 de 12/04/2022
Nome:dUlceliNda farias NogUeira
Matrícula:470090/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee camutama/benevides
PoRtARiA nº.:2916/2022 de 12/04/2022
Nome:aNa cristiNa freitas dos saNtos
Matrícula:5142458/2 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee camutama/benevides
PoRtARiA nº.:2910/2022 de 12/04/2022
Nome:rosaNgela da silva saNtos
Matrícula:5790743/2 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:eeefM.santa barbara/santa barbara
PoRtARiA nº.:2919/2022 de 12/04/2022
Nome:lUciaNa Moreira cordeiro
Matrícula:57215368/2 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM.santa barbara/santa barbara
PoRtARiA nº.:2917/2022 de 12/04/2022
Nome:MarlUcia MalcHer de castro
Matrícula:5942075/1Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM.santa barbara/santa barbara
PoRtARiA nº.:2427/2022 de 01/04/2022
Nome:alaN jUNior da silva soares
Matrícula:5902777/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2019
Unidade:ee vereador gonçalo duarte/belém
PoRtARiA nº.:2428/2022 de 01/04/2022
Nome:seMiraMis coNceiÇÃo rodrigUes
Matrícula:5889615/1 Período:11/05 à 24/06/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profºantônio carlos gomes da costa/ananindeua
PoRtARiA nº.:2429/2022 de 01/04/2022
Nome:NelcY saNtos goNÇalves da gaMa
Matrícula:5889898/1 Período:12/05 à 25/06/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profºantônio carlos gomes da costa/ananindeua
PoRtARiA nº.:2430/2022 de 01/04/2022
Nome:MarlY YUrie iNoMata
Matrícula:5899534/1 Período:25/05 à 08/07/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profºantônio carlos gomes da costa/ananindeua
PoRtARiA nº.:2431/2022 de 01/04/2022
Nome:aNa celia Melo de araUjo
Matrícula:5888084/3 Período:16/05 à 29/06/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profºantônio carlos gomes da costa/ananindeua
PoRtARiA nº.:2434/2022 de 01/04/2022
Nome:roseaNe Maria dos saNtos reis silva
Matrícula:5624878/1 Período:16/05 à 29/06/22exercício:2022
Unidade:ee artur Porto/belém
REtificAR
PoRtARiA Nº.:2977/2022 de 13/04/2022
de acordo com o Processo nº 1342325/2021
Retificar na PORTARIA nº 001360/2022 de 08/03/2022, que designou a 
servidora fabia cristiNa silva da costa, Matrícula nº 7060103/1. 
assistente administrativo, para responder pela função de secretária 
(ged-1) da eeef. lar de Maria/belém, durante o impedimento do titular, 
o período de 14/11/2021 a 12/05/2022 para os períodos de 14/11/2021 a 
17/01/2022 e de 17/02/2022 a 12/05/2022.
PoRtARiA Nº.:3100/2022 de 13/04/2022
Retificar na PORTARIA nº 000754/2022 de 14/04/2022, que concedeu 10 
dias de férias regulamentares, o período de 21/03/2022 de 30/03/2022 
para 16/05/2022 a 30/05/2022(15) dias, referente ao exercício de 2022, do 
servidor Norberto ferreira cardoso jUNior, matricula nº 57213450/1, 
assistente administrativo, lotado na diretoria de recursos Humanos/belém.
ERRAtA
ERRAtA na Publicação da PoRtARiA nº.:1026/2022 de 12/04/2022
onde se lê: joselia Maria do carMo reia
Leia-se: joselia Maria do carMo reis
onde se lê:no período de 01/04/2022 a 00/03/2026.
Leia-se:no período de 01/04/2022 a 30/03/2026.
Publicada no Diário Oficial nº. 34.932/22 DE 13/04/2022

Protocolo: 785402
GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DE EDucAção
NúcLEo DE LicitAção
DisPENsA DE LicitAção
Processo principal N.º 2022/234478
dispensa de licitação: 009/2022-Nlic/sedUc
Partes: secretaria de estado de educação/sedUc e a empresa    M P lo-
cadora eireli. 
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de transpor-
te escolar, com vistas à condução/locomoção de alunos matriculados na 
rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/ou 
em acampamentos no Município de Marituba/Pa, por meio de estradas pa-
vimentadas, não pavimentadas, vicinais, ou por via fluvial, conforme espe-
cificações contidas no Anexo I, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, 
estando a vigência da contratação emergencial condicionada à conclusão 
do processo licitatório regular (Pae nº 2021/398406)., com a empresa M P 
locadora eireli, com cNPj nº 24.169.455/0001-01. 
valor Mensal estimado: r$ 113.160,30 (cento e treze mil, cento e sessenta 
reais e trinta centavos).
fundamento legal: art. 24, inciso iv da lei nº. 8.666/93.
data da autorização: 13/04/2022.
elieth de fátima silva braga
secretária de estado de educação
tERMo DE RAtificAção
Dispensa de Licitação: 009/2022-NLic/sEDuc
Processo principal N.º 2022/234478
ratifico a disPeNsa de licitaÇÃo, com base na MaNifestaÇÃo jUrÍdica nº. 

378/2022 da asjUr/sedUc, conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
belém, 13 de abril de 2022.
elieth de fátima silva braga
secretária de estado de educação

Protocolo: 785566
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA oRDiNAtÓRiA N° 528, DE 12 DE ABRiL DE 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal dos contratos nº 04/2022-
UEPA, 05/2022-UEPA e 06/2022-UEPA firmado entre a UNIVERSIDADE DO 
estado do Pará-UePa e as empresas boM boNs e descartáveis ei-
reli, s da c saNtos e ff de aleNcar.
o reitor da Universidade do estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNsideraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUsUla ter-
ceira, relativo ao contrato nº 04/2022, 05/2022 e 06/2022 (e-Protocolo 
nº 2022/368078 – UePa) resolve:
art. 1° - Nomear a sra. dircira saraiva da silva, matricula nº 3183130/3, 
para exercer o cargo de fiscal dos contratos nº 04/2022, 05/2022 e 06/2022, 
firmados entre UEPA e as empresas BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI, S 
da c saNtos e ff de aleNcar, respectivamente.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de aquisição de alimentos de Uso comuns, para 
atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder exe-
cutivo do estado do Pará. o prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado me-
diante termo aditivo, pelo prazo permitido em lei.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
 Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O 
encargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
Art. 5º - A desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
belém (Pa), 12 de abril de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 785381
.

coNtRAto
.

coNtRAto
PAE Nº 2022/368078 - uEPA
Nº Do coNtRAto/ExERcício: 05/2022 – uEPA
classificaÇÃo: outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de aquisição de alimentos de Uso comuns, 
para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder 
executivo do estado do Pará,
valor global: r$187.730,00 (cento e oitenta e sete mil e setecentos e 
trinta reais)
data de assiNatUra: 13/04/2022
iNÍcio da vigêNcia: 13.04.2022
tÉrMiNo da vigêNcia: 12/04/2023
foro: belÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/exercÍcio: srP Nº 019/2021
Modalidade: PregÃo eletrôNico sePlad/dgl (ata de registro de 
PreÇos Nº 012/2022)
orÇaMeNto
Programa de trabalho – 74201.12.364.1506.8870
Natureza da despesa – 339030
fonte – 0102
recUrso: estadUal
coNtratado
eMPresa: s da c saNtos coMercio e serviÇos ltda.
PersoNalidade: Pessoa jurídica
cNPj: Nº 40.508.894/0001-40
eNdereÇo: rodovia br 316, n° 1762, edif eMPres. Next office 815,
bairro: atalaia
cidade: ananindeua
Uf: Pa
ceP: 67.013-000
ordeNador
claY aNdersoN NUNes cHagas

Protocolo: 785361
coNtRAtoPAE Nº 2022/99946 - uEPA
Nº Do coNtRAto/ExERcício: 02/2022 – uEPA
classificaÇÃo: outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de aquisição de alimentos de Uso comuns, 
para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder 
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executivo do estado do Pará,
valor global: r$15.386,00 (Quinze mil trezentos e oitenta e seis reais)
 data de assiNatUra: 13/04/2022
iNÍcio da vigêNcia: 13.04.2022
tÉrMiNo da vigêNcia: 12/04/2023
foro: belÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/exercÍcio: srP Nº 019/2021
Modalidade: PregÃo eletrôNico sePlad/dgl (ata de registro de 
PreÇos Nº 011/2022)
orÇaMeNto
Programa de trabalho – 74201.12.364.1506.8870
fonte – 0102
Natureza da despesa – 339030
recUrso: estadUal
coNtratado
eMPresa: boM boNs e descartaveis eireli
PersoNalidade: Pessoa jurídica
cNPj/Mf sob o nº 01.580.769/0001-99
eNdereÇo: beco da Piedade, Nº 32 (Piedade e Praça Magalhães)
bairro: reduto
cidade: belém
Uf: Pa
ceP: 66053-220
ordeNador
claY aNdersoN NUNes cHagas

Protocolo: 785411
coNtRAto
PAE Nº 2022/368078 - uEPA
Nº Do coNtRAto/ExERcício: 06/2022 – uEPA
classificaÇÃo: outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de aquisição de alimentos de Uso comuns, 
para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder 
executivo do estado do Pará,
valor global: r$ 37.248,60 (trinta e sete mil e duzentos e quarenta e 
oito reais e sessenta centavos)
data de assiNatUra: 13/04/2022
iNÍcio da vigêNcia: 13.04.2022
tÉrMiNo da vigêNcia: 12/04/2023
foro: belÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/exercÍcio: srP Nº 019/2021
Modalidade: PregÃo eletrôNico sePlad/dgl (ata de registro de 
PreÇos Nº 013/2022)
orÇaMeNto
Programa de trabalho – 74201.12.364.1506.8870
Natureza da despesa – 339030
fonte – 0102
recUrso: estadUal
coNtratado
eMPresa: f f de aleNcar eireli..
PersoNalidade: Pessoa jurídica
cNPj: Nº 09.165.782/0001-93
eNdereÇo: tv We 43 cidade Nova viii, N° 182,
bairro: cidade Nova
cidade: ananindeua
Uf: Pa
ceP: 67.133-260
ordeNador
claY aNdersoN NUNes cHagas

Protocolo: 785391
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ADitivo Ao tERMo DE coNtRAto
N° Do coNtRAto/ExERcício: 015/2019– uEPA
N° terMo: 6° (sexto)
classificaÇÃo: outros
data de assiNatUra: 12/04/2022
Motivo: Prorrogação de vigência do contrato e reajuste
jUstificativa: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência e o reajuste do contrato n° 015/2019– UePa.
início da vigência: 15/05/2022
término da vigência: 14/05/2023
foro: belÉM/Pa
do valor: considerando o reajuste de 12%, registra-se que o valor anual 
do contrato nº 015/2019- UePa, que é de r$ 787.433,23 (setecentos e 
oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três cen-
tavos), passará a ser de r$ 881.925,22 (oitocentos e oitenta e um mil e 
novecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
elemento de despesa: 339033
fonte de recurso: 0102
funcional Programática: 74201.12.571.1506.8471
elemento de despesa: 339033
fonte de recurso: 0102
coNtratado
PersoNalidade: jUrÍdica
cNPj: 01.135.910/0001-44
NoMe: atlaNta reNt a car eireli,
logradoUro: rua oliveira belo, 840

bairro: UMarizal
cidade: belém
Uf: Pa
ceP: 66050-380
ordeNador
NoMe: claY aNdersoN NUNes cHagas

Protocolo: 785072
.

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 1161/2022, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Professor assisteNte
Nome: Marcio jose silva
Matrícula funcional: 5894711/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carlos jose caPela bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 785236
suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 1158/2022, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: diretor de deseNvolviMeNto a PesQUisa
Nome: aNibal correia brito Neto
Matrícula funcional: 54181345/ 3
valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
PoRtARiA N° 1159/2022, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Professor aUxiliar
Nome: vaNdersoN vascoNcelos daNtas
Matrícula funcional: 5922668/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
PoRtARiA N° 1160/2022, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Professor aUxiliar
Nome: vaNdersoN vascoNcelos daNtas
Matrícula funcional: 5922668/ 1
valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 3.000,00
PoRtARiA N° 1162/2022, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Motorista
Nome: ediMilsoN MiraNda alves
Matrícula funcional: 5898990/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da Universidade do estado do Pará.

Protocolo: 785234
.

DiÁRiA
.

coNcEssão DE DiÁRiAs
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
PoRtARiA N° 1147/2022, de 13 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: castaNHal-Pa
NoMe do servidor: raPHael lobato Prado Neves
id. fUNcioNal: 5892985/3
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 29.03.2022
data tÉrMiNo: 13.04.2022
QUaNtidade: 6,0 (seis)
PoRtARiA N° 1148/2022, de 13 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: castaNHal-Pa
NoMe do servidor: lUcas Morais do NasciMeNto
id. fUNcioNal: 5912344/3
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 28.04.2022
data tÉrMiNo: 11.05.2022
QUaNtidade: 6,0 (seis)
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PoRtARiA N° 1149/2022, de 13 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: castaNHal-Pa
NoMe do servidor: gUstavo dUarte cardoso
id. fUNcioNal: 54189171/3
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 18.03.2022
data tÉrMiNo: 27.05.2022
QUaNtidade: 5,0 (cinco)
PoRtARiA N° 1150/2022, de 13 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: castaNHal-Pa
NoMe do servidor: MariaNa Pereira carNeiro barata
id. fUNcioNal: 3540018/1
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 27.04.2022
QUaNtidade: 4,0 (quatro)
PoRtARiA N° 1151/2022, de 13 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: beNedito tavares b. resQUe jUNior
id. fUNcioNal: 5930324/2
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 17.04.2022
data tÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNtidade: 20,5 (vinte e meia)
PoRtARiA N° 1152/2022, de 13 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: erica feio carNeiro NUNes
id. fUNcioNal: 5857813/4
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 28.03.2022
data tÉrMiNo: 30.03.2022
QUaNtidade: 2,5 (duas e meia)
PoRtARiA N° 1153/2022, de 13 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 o cerimonial.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: goiaNÉsia -Pa
NoMe do servidor: oscar vieira ribeiro
id. fUNcioNal: 5898982/4
cargo: tecNico a
data iNicio: 04.03.2022
data tÉrMiNo: 05.03.2022
QUaNtidade: 1,5 (uma e meia)
PoRtARiA N° 1168/2022, de 13 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: Priscila xavier de araUjo
id. fUNcioNal: 5941027/1
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 17.04.2022
data tÉrMiNo: 03.05.2022
QUaNtidade: 16,5 (dezesseis e meia)
PoRtARiA N° 1169/2022, de 13 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 o cerimonial.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: distrito de MosQUeiro -Pa
NoMe do servidor: aNa goretti Novaes coUtiNHo MoUra
id. fUNcioNal: 7565463/3
cargo: tecNico a
data iNicio: 19.03.2022
data tÉrMiNo: 19.03.2022
QUaNtidade: 0,5 (meia)
PoRtARiA N° 1170/2022, de 13 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 Parfor.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: caMetá -Pa
NoMe do servidor: Maria darleNe triNdade correa
id. fUNcioNal: 54195961/1
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 08.02.2022
data tÉrMiNo: 16.02.2022
QUaNtidade: 8,5 (oito e meia)

PoRtARiA N° 1171/2022, de 13 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: roNaldo PiMeNtel ribeiro
id. fUNcioNal: 5055962/2
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 17.04.2022
data tÉrMiNo: 26.04.2022
QUaNtidade: 9,5 (nove e meia)
PoRtARiA N° 1172/2022, de 13 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: roNaldo PiMeNtel ribeiro
id. fUNcioNal: 5055962/2
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 27.04.2022
data tÉrMiNo: 16.05.2022
QUaNtidade: 19,5 (dezenove e meia)
PoRtARiA N° 1173/2022, de 13 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: caMetá -Pa
NoMe do servidor: eliaNe de castro coUtiNHo
id. fUNcioNal: 54189000/1
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 02.05.2022
data tÉrMiNo: 17.05.2022
QUaNtidade: 6,0 (seis)
PoRtARiA N° 1174/2022, de 13 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: castaNHal -Pa
NoMe do servidor: Marcos Pedro de Paiva elias
id. fUNcioNal: 5820936/2
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 08.05.2022
data tÉrMiNo: 22.05.2022
QUaNtidade: 14,5 (quatorze e meia)
PoRtARiA N° 1175/2022, de 13 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: caMetá -Pa
NoMe do servidor: Marcos Pedro de Paiva elias
id. fUNcioNal: 5820936/2
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 17.04.2022
data tÉrMiNo: 07.05.2022
QUaNtidade: 20,5 (vinte e meia)
PoRtARiA N° 1176/2022, de 13 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: Marcos Pedro de Paiva elias
id. fUNcioNal: 5820936/2
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 31.03.2022
data tÉrMiNo: 15.04.2022
QUaNtidade: 15,5 (quinze e meia)
PoRtARiA N° 1177/2022, de 13 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: tUcUrUÍ -Pa
NoMe do servidor: erica feio carNeiro NUNes
id. fUNcioNal: 5857813/4
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 15.03.2022
data tÉrMiNo: 17.03.2022
QUaNtidade: 2,5 (duas e meia)
PoRtARiA N° 1178/2022, de 13 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: racHel de oliveira abreU
id. fUNcioNal: 57215481/3
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 02.05.2022
QUaNtidade: 14,5 (quatorze e meia)
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PoRtARiA N° 1179/2022, de 13 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: coNc. do aragUaia -Pa
NoMe do servidor: edUardo ribeiro MariNHo
id. fUNcioNal: 5904068/3
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 06.05.2022
QUaNtidade: 14,5 (quatorze e meia)
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 785220
..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
AssistêNciA sociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

.

.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 317/2022 - sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e 
reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
Processo: 2022/394225
ERRAtA
onde se lê: 23/01/2022 a 22/01/2022;
Leia-se: 23/01/2022 a 22/05/2022;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
12 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 784952

.

.

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico
Número: 11/2022
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
coPeiro (a), aUxiliar de coziNHa, lavadeiro (a), aUxiliar de la-
vaNderia e eNcarregado de eQUiPe, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
local de abertura: Portal coMPrasNet
Uasg: 925872
data da abertura: 29/04/2022
Hora da abertura: 08:00 (horário de brasília)
orçamento:
gestão/Unidade: 43104 / 87101
fonte: 0166 / 0107 / 0139002243
Programa de trabalho: 08.241.1505.8865 / 08.244.1505.8860
elemento de despesa: 339030
ordenador(a): inocêncio renato gasparim

Protocolo: 785300

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 354/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 431913
resolve:
coNceder suprimento de fundos no valor de r$ 120,00 (cento e vinte 
reias), em favor do (a) servidor (a), jarimar dos santos ferreira, coorde-
nador, cPf nº 251.398.862,00 Matrícula nº 5596939/1; para atender des-
pesas com o pagamento de tarifa ( guia para pagamento de tarifa – caixa, 
em anexo,refente a serviço adM ogU.
43.101 - 08.122.1297.8338 f:0101 189.517
desPesa:
339039 r$ 120,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
12 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 784957

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 351/2022 – 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/ 4111747
resolve:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
servidor citado abaixo:
robsoN josÉ do esPirito saNtos sagica,54193697/1,Motorista 
que se deslocara para o município de abaetetUba/Pa no período de 25/04 
a 30/04/2022 com objetivo de conduzir veiculo com técnicos da drccP/
seaster 
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0339002241 246.896 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
PoRtARiA Nº 352/2022 – 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/ 419565
resolve:
autorizar o pagamento de 14 e ½ (QUatorze e meia) diárias Para cada
servidor citado abaixo:
claUdioNor oliveira silva,54192764/1,assisteNte social,lUiz 
carlos figUeiredo da silva,54191320/2,sociologo que se deslo-
cara para os municípios de são geraldo do araguaia/Pa, Piçarra/Pa, são 
domingos do araguaia/Pa e são joão do araguaia/Pa no período de 23/04 
a 07/05/2022 com objetivo de realizar assessoramento / Monitoramento 
aos Municípios para o desenvolvimento das ações/atividades em conso-
nância com as normativas do sUas e Programa criança feliz.Waldir duarte 
Nogueira,5907264/1,Motorista com objetivo de conduzir veiculo com equi-
pe técnica da cPsb-das/seaster.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0339006699 234.135 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
PoRtARiA Nº 358/2022 – 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/ 431561
resolve:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
rosivaldo do socorro MiraNda ferreira,57210050/2, vigia (ge-
reNte),cecilia cristiNa soUsa da coNceiÇÃo,54190651/1.ageNte 
de artes Praticas que se deslocara para Natal/rN no período de 16/05 
a 20/05/2022 com objetivo de atualização de servidores no cumprimento 
de normas estabelecidas, de forma eficiente.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887. f: 0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
13 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 359/2022 – 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/ 394259
resolve:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUatro e meia) diárias Para cada 
servidor citado abaixo:
lUiz otavio saNtaNa liMa,5596882/1,Mtorista que se deslocara para 
os municípios de jacunda/Pa, goianésia/Pa e Nova ipixuna/Pa no período 
de 11/04 a 15/04/2022 com objetivo de conduzir veiculo com técnica da 
dQPe/seaster
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
07 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 784955
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.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 357/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2021/1342079
r e s o l v e:
ceder a servidora tereziNHa de jesUs Moraes cordeiro, matrícula
3217361/ 4, ocupante do cargo de assistente social, da secretaria de es-
tado de assistência social, trabalho, emprego e renda – seaster para a 
secretaria de estado de saúde Pública - sesPa, no período de 30/06/2022 
a 29/06/2026, sem ônus
para o órgão de origem, nos termos do decreto nº 795 de 29/05/2020, 
publicado no doe 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
12 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
PoRtARiA Nº 355/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPrego e 
reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o que dispõe o art. 7º, xxiii da constituição federal brasi-
leira, os artigos 128, inciso i e 129 da lei estadual nº 5.810/94, o regime 
jurídico Único do estado, bem como o decreto estadual nº. 2.485 de 22 de 
abril de 1994, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade 
a servidores do estado do Pará;
considerando o Processo nº 2022/103809
resolve:
conceder o adicional de insalubridade, no percentual de 10% (dez por cen-
to), ao servidor abaixo relacionado, em razão de desenvolver atividade em 
ambiente considerado insalubre pela legislação vigente sobre a matéria. 

Nome Matrícula cargo setor A contar de

aNdrea Moreira 
PassiNHo 5961271/ 1 enfer-

meira das/UaPi lar da Providência 07/06/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
12 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
PoRtARiA N° 349/2022 – GABs/sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2022/373305
resolve:
relotar o servidor raiMUNdo alexaNdre correa dos saNtos, 
matrícula 35076/ 1, que estava lotado na secretaria adjunta de traba-
lho, emprego e renda, para secretaria adjunta de assistência social - 
022420600000000, a contar de 29/03/2022.
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. 5945803/1
PoRtARiA N° 348/2022 – GABs/sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2022/417477
resolve:
relotar as servidoras relacionadas abaixo na gerência do bePaH/drccP.

Nome Matrícula Antiga 
Lotação cargo

Lotação na 
BEPAH/DRccP 
a contar de:

MargaretH das graÇas 
MacHado de liMa 3233766/3 dte ag. administrativo 10/2020

rosileNe de jesUs silva dos 
saNtos 57192947/1 dte assistente social 03/2018

rosa HeleNa bastos da 
cUNHa MeNdes l 3212890/1 daf assistente social 12/2019

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. 5945803/1
PoRtARiA N° 348/2022 – GABs/sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2022/417477
resolve:
relotar as servidoras relacionadas abaixo na gerência do bePaH/drccP. 

Nome Matrícula Antiga 
Lotação cargo

Lotação na 
BEPAH/DRccP 
a contar de:

MargaretH das graÇas 
MacHado de liMa 3233766/3 dte ag. administrativo 10/2020

rosileNe de jesUs silva dos 
saNtos 57192947/1 dte assistente social 03/2018

rosa HeleNa bastos da 
cUNHa MeNdes l 3212890/1 daf assistente social 12/2019

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. 5945803/1

Protocolo: 784945
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 351/2022-GAB/PREs BELéM, 12 DE ABRiL DE 2022. 
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto governamental 
de 30/04/2021, publicado no doe nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando 
o Memorando nº 03/csPad 4 de 11.04.2022, e os despachos da 
coordenação da asPad de 11/04/2022 e o autorizo do Presidente da 
fasePa em 11/04/2022;r e s o l v e: art. 1º Prorrogar: com base no 
paragrafo único do art. 201, da lei nº 5810/94, a apuração do processo nº 
2019/319128 (sindicância Punitiva nº 12/2022) legitimada pela Portaria 
nº 273/2022 gab/Pres de 21/03/2022, publicada no doe nº 34899 de 
21/03/2022, por mais 30 (trinta) dias, a contar de 20/04/2022.registre-
se, PUbliQUe-se, dê-se ciêNcia e cUMPra-se.lUiz celso da silva/
Presidente da fasePa.
PoRtARiA Nº 352/2022-GAB/PREs BELéM, 12 DE ABRiL DE 2022. 
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto governamental 
de 30/04/2021, publicado no doe nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando 
Memorando 07/2022 – csPad 3 de 11/04/2022, e os despachos do 
Presidente da coordenação da asPad de 11/04/2022 e o autorizo do 
Presidente da fasePa em 11/04/2022;r e s o l v e: art. 1º. Prorrogar: 
com base no paragrafo único do art. 201, da lei nº 5810/94 a apuração 
do processo nº 2019/316274 (sindicância Punitiva nº 11/2022) legitimada 
pela Portaria nº 272/2022 gab/Pres de 18/03/2022, publicada no 
doe nº 34899 de 21/03/2022, por mais 30 dias (trinta dias), a contar de 
20/04/2022. registre-se, PUbliQUe-se, dê-se ciêNcia e cUMPra-se. 
lUiz celso da silva/Presidente da fasePa.

Protocolo: 784959
.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 12/2022-GEcoN DE 13 DE ABRiL DE 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doe 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando o MeMoraNdo Nº 038/2022-gab/fasePa, constante no 
protocolo n° 2022/435809, de 12/04/2022.
 r e s o l v e:
 i - desigNar o servidor Moacir lobato d’alMeida jUNior, eM sUbs-
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titUiÇÃo ao servidor aNdersoN de oliveira NasciMeNto, para atu-
ar como fiscal dos contratos administrativos nº 46/2013 (ASB CONSUL-
toria e eMPreeNdiMeNtos iMobiliarios, cNPj 16.558.404/0001-
35) 10/2017 (josÉ ribeiro jÚNior & cia ltda - cNPj 83.764.381/0001-
02), 08/2018 (ceNtrais elÉtricas do Pará s/a - celPa cNPj 
04.895.728/0001-80), 11/2018 (bio coNtrol aMbieNtal serviÇos 
ltda-ePP cNPj 25.151.802/0001-23), 12/2019 (lÍder eNgeNHaria 
ltda cNPj n° 14.127.864/0001-83) e 05/2020 (cosaNPa, cNPj nº 
04.945.341/0001-90), a contar da data de sua nomeação (12/04/2022).
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: 785204
..

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 344 DE 11 DE ABRiL DE 2022-REsoLvE:
I – EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Integral 
– gti, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 07.04.2022.
servidor: Marcelo de jesUs PortilHo ferreira matricula nº 
5917643/3, ocupante do cargo de MoNitor.
II – CONCEDER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo Inte-
gral – gti, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 07.04.2022.
servidor: iNaldo MartiNs soUza matricula nº 5796733/3, ocupante do 
cargo de MoNitor.
lUiz celso da silva- Presidente

Protocolo: 785073
EDitAL N.º 001 - ABERtuRA
Pss N.º 001/2022 14 DE ABRiL DE 2022
PRocEsso sELEtivo siMPLificADo PARA coNtRAtAção tEMPo-
RÁRiA E PREENcHiMENto DE DivERsAs fuNçÕEs.
a fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo do estado do – fa-
sePa, criada pela lei 5.789 de dezembro de 1993 representado pelo seu 
Presidente, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado - 
Pss N.º 001/2022, para provimento de vagas em funções temporárias de 
Nível superior, Médio, técnico e fundamental, com base na constituição 
federal (art. 37, ix), constituição estadual (art. 36), lei complementar 
nº 07, de 25 de setembro de 1991, decreto estadual nº 1.230, de 26 de 
fevereiro de 2015, lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e de-
creto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, alterado pelo decreto nº 261, de 12 
de agosto de 2019, terceiro termo de ajuste de conduta celebrado com o 
Ministério Público do estado, e no que couber, de acordo com as condições 
estabelecidas neste edital. acesso ao edital completo: www.sipros.pa.gov.
br a partir de 18/04/2022. ordeNador: lUiz celso da silva

Protocolo: 785311

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE JustiçA 
E DiREitos HuMANos

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 189 DE 12 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNsideraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doe Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNsideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/387801.
r e s o l v e:
coNceder três e Meia diárias, em favor dos servidores desta sejUdH, 
abaixo identificados, para Encontro Nacional do Programa de Proteção a 
crianças e adolescentes ameaçados de Morte , em Porto alegre/rs, no 
período de 25 a 28/04/2022.

NoME cARGo MAtRicuLA
diego MeNdes da Mota coelHo diretor 5912132/3

sabriNa NatHacHi soUza virgoliNo coordeNadora 5922321/2
dÉboraH silva de jesUs tecNica eM gestÃo 54197974/4

rozeaNa Maria soUsa oliveira coordeNadora 5946792/5

registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 12 de abril de 2022
valbetâNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 784912

..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 35/2022 GGA/sEDEME Belém-PA, 13 de abril de 2022
a secretária adjunta de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto estadual de 31/03/2021, publicado no 
doe Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – gs/sedeMe de 
15/04/2021, publicado no doe Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor edUardo da costa MeNdes, ma-
tricula nº 5921930/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
9912464262/2020, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NôMico, MiNeraÇÃo e eNergia - sedeMe com a eMPresa brasileira 
de correios e telegraMas – correios, cNPj: 34.028.316/0018-51, 
tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na pres-
tação de serviços de sedex nacional e internacional, conforme condições e 
especificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimen-
to às necessidades desta sedeMe devendo anotar em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a 
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme 
o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 13 de abril de 2022.
art. 2º - desigNar o servidor vivaldo seNa de abreU, matricula nº 
5946199/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
belém, 13 de abril de 2022.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa
sedeMe

Protocolo: 785091
PoRtARiA Nº 36/2022 GGA/sEDEME Belém-PA, 13 de abril de 2022
a secretária adjunta de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto estadual de 31/03/2021, publicado no 
doe Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – gs/sedeMe de 
15/04/2021, publicado no doe Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor edUardo da costa MeNdes, ma-
tricula nº 5921930/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 
9912463821/2020, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NôMico, MiNeraÇÃo e eNergia - sedeMe com a eMPresa brasileira 
de correios e telegraMas – correios, cNPj: 34.028.316/0018-51, 
tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na pres-
tação de serviços de carta convencional/ ar, conforme condições e espe-
cificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às 
necessidades desta sedeMe devendo anotar em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o 
artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 13 de abril de 2022.
art. 2º - desigNar o servidor vivaldo seNa de abreU, matricula nº 
5946199/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
belém, 13 de abril de 2022.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa
sedeMe

Protocolo: 785093
PoRtARiA Nº 37/2022 GGA/sEDEME Belém-PA, 13 de abril de 
2022
a secretária adjunta de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto estadual de 31/03/2021, publicado no 
doe Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – gs/sedeMe de 
15/04/2021, publicado no doe Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor edUardo da costa MeNdes, matricula nº 
5921930/2, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato 019/2021, firma-
do pela secretaria de deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e 
eNergia - sedeMe com a ceNtro de iNtegraÇÃo eMPresa escola 
- ciee, cNPj: 61.600.839/001-55, tem como objeto a contratação de pes-
soa jurídica especializada na prestação de serviços de operacionalização de 
programas de estágio de estudantes, conforme condições e especificações 
estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessida-
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des desta sedeMe devendo anotar em registro próprio as falhas detecta-
das e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo nº 
67 da lei 8.666/93, a partir de 13 de abril de 2022.
art. 2º - desigNar o servidor josÉ Maria NasciMeNto silva, matricula 
nº 54192690/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
belém, 13 de abril de 2022.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa
sedeMe

Protocolo: 785094
PoRtARiA Nº 38/2022 GGA/sEDEME Belém-PA, 13 de abril de 2022
a secretária adjunta de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto estadual de 31/03/2021, publicado no 
doe Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – gs/sedeMe de 
15/04/2021, publicado no doe Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor vitor jordY de alMeida, matricula nº 
5946262/2, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato 07/2022, firma-
do pela secretaria de deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e 
eNergia - sedeMe com a baMex coNsUltoria eM gestÃo eMPresa-
rial eireli, cNPj: 28.008.410/0001-06, tem como objeto a contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de gerenciamento de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças, 
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, a 
fim de atendimento às necessidades desta SEDEME devendo anotar em regis-
tro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, 
conforme o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 13 de abril de 2022.
art. 2º - desigNar o servidor cláUdio jorge MartiNs oliveira, matricu-
la nº 5946880/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
belém, 13 de abril de 2022.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa
sedeMe

Protocolo: 785096
PoRtARiA Nº 33/2022 GGA/sEDEME Belém-PA, 13 de abril de 2022
a secretária adjunta de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto estadual de 31/03/2021, publicado no 
doe Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – gs/sedeMe de 
15/04/2021, publicado no doe Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor vitor jordY de alMeida, matricula nº 
5946262/2, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato 09/2019, firma-
do pela secretaria de deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e 
eNergia - sedeMe com a credicar locadora de veicUlos ltda, cNPj: 
22.257.109/0001-41, tem como objeto a contratação de pessoa jurídica es-
pecializada na prestação de serviços de locação de veiculos, conforme condi-
ções e especificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim de atendi-
mento às necessidades desta sedeMe devendo anotar em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, conforme o artigo 
nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 13 de abril de 2022.
art. 2º - desigNar o servidor brUNo da silva castro, matricula nº 
5918069/1, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
belém, 13 de abril de 2022.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa
sedeMe

Protocolo: 785087
PoRtARiA Nº 34/2022 GGA/sEDEME Belém-PA, 13 de abril de 2022
a secretária adjunta de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto estadual de 31/03/2021, publicado no 
doe Nº 34.541 de 05/04/2021 e Portaria 003/2021 – gs/sedeMe de 
15/04/2021, publicado no doe Nº 34.554 de 16/04/2021, considerando o 
art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de Novembro de 2011, e 
art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
considerando o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,

resolve:
art. 1º - desigNar o servidor vitor jordY de alMeida, matricula nº 
5946262/2, para exercer o encargo de Fiscal do Contrato 09/2020, firma-
do pela secretaria de deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e 
eNergia - sedeMe com a Kga deseNvolviMeNto e tecNologia eireli, 
cNPj: 24.784.257/000140, tem como objeto a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviços de transporte por aplicativo, confor-
me condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, a fim 
de atendimento às necessidades desta sedeMe devendo anotar em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada, confor-
me o artigo nº 67 da lei 8.666/93, a partir de 13 de abril de 2022.
art. 2º - desigNar o servidor cláUdio jorge MartiNs oliveira, matricu-
la nº 5946880/2, para, na ausência do titular, exercer o encargo de substituto.
registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se
belém, 13 de abril de 2022.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa
sedeMe

Protocolo: 785089

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 005/2022 – RH/DAf/cAzBAR
o Presidente da companhia de administradora da zona de Processamento 
de exportações de barcarena - cazbar, no uso das atribuições legais que 
lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 010/2022 – gc/cazbar,r 
e s o l v e:
desigNar a colaboradora rosa cristiNa soUza da costa, matrícula 
5943042/1, ocupante do cargo de Gerente de Contabilidade, como fiscal do 
contrato abaixo relacionado, e como suplente a colaboradora rafaelY dos 
aNjos cavalcaNte, gerente de Planejamento e orçamento, matrícula 
57215563/6, a contar de 04/04/2022.

Nº do contrato contratado
001/2022 aUdiMec aUditores iNdePeNdeNtes s/s ePP

registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 07 de abril de 2022.
lUtfala de castro bitar-Presidente

Protocolo: 785225
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
1° termo Aditivo ao contrato n° 018/2021 – JucEPA.
PAE n° 2021/993779.
data da assinatura: 05/04/2022.
1. objeto: Prorrogação do contrato e reajuste
cláUsUla PriMeira – da ProrrogaÇÃo.
1.1. de acordo com o art. 57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combina-
do com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
018/2021, por 12 (doze) meses no período de 06/04/2022 a 05/04/2023.
cláUsUla segUNda - do reajUste
2.1. Com a finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro 
previsto no art. 65, inciso ii § 6º da lei nº. 8.666/93 e alterações e com 
base no INPC, fica alterado o valor mensal do contrato para R$ 6.609,61 
(seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos), e valor global 
do contrato para e r$79.315,32(setenta e nove mil, trezentos e quinze 
reais e trinta e dois centavos) contados a partir do dia 06 de abril de 2022.
dotação orçamentária.
1.72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339033.00 Passagens e despesas com locomoção 
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fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios) Pi: 4120008338c
contratado: : atlaNta reNt a car ltda-ePP, inscrita no cNPj : 
01.135.910/0001-44 , com sede rua oliveira belo, nº. 840, ceP. 66050-
380, na cidade de belém, estado do Pará
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da jUcePa.

Protocolo: 784913

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 085/2022 de 12/04/2022. 
art. 1º coNceder 5,5 diárias, no valor de r$ 1.305,59 (um mil, trezentos 
e cinco reais e cinquenta e nove centavos), para o servidor ricardo 
anísio de souza lima, matrícula nº 5931928/2, que realizará reuniões de 
trabalho com prefeituras sobre abertura de Unidades desconcentradas, 
nos Municípios de vitória do xingu/Pa e Medicilândia/Pa, com saída de 
belém no dia 25/04/2022 e retorno no dia 30/04/2022, conforme processo 
nº 2022/409166 cileNe Moreira sabiNo de oliveira – PresideNte 
do sUbcoMitê gestor da rede NacioNal Para siMPlificaÇÃo do 
registro e da legalizaÇÃo de eMPresas e NegÓcios - sgsiM/Pa

Protocolo: 784919

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 084/2022 de 12/04/2022. 
art. 1º Nomear os membros titular e suplente indicados pela seUrb, para 
completar o mandato de 2 (dois) anos, com a devida indicação de quem 
eles representa no subcomitê Gestor da Rede Nacional para Simplificação 
do registro e da legalização de empresas e Negócios - sgsiM/Pa, 
assim composta: secretária Municipal de Urbanismo: titular: luiz júnior 
ramos garcia; suplente: erica freitas valente, conforme processo nº 
2022/410818. cileNe Moreira sabiNo de oliveira – PresideNte 
do sUbcoMitê gestor da rede NacioNal Para siMPlificaÇÃo do 
registro e da legalizaÇÃo de eMPresas e NegÓcios -sgsiM/Pa

Protocolo: 784899

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

coNtRAto
.

Processo: 2021/980239 - NEPMv | contrato: 002/2022 - 
NEPMv | licitação: Pregão eletrônico n.º 001/2022 – NePMv 
| objeto: aquisição de 10 (dez) televisores 55” | valor total: r$ 
37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais) | data da assinatu-
ra: 13/04/2022 | vigência: se inicia com sua assinatura e se encer-
ra com o recebimento definitivo e o respectivo pagamento de todos 
os equipamentos adquiridos pelo coNtrataNte | funcional Progra-
mática: 27103.18.541.1497.8931 - Natureza de despesa: 449052 
- Plano interno: 2100008931e - fonte de recursos: 0106 / 0306 
| contratada: aMazoMix coMercio e distribUidora eireli - ePP 
| c.N.P.j.: 11.218.665/0001-92 endereço: rua Paes de carvalho, n° 
295, bairro Nova olinda, castanhal-Pa | ordenadora: jaQUeliNe de 
carvalHo PeÇaNHa

Protocolo: 784929
.

Aviso DE LicitAção
.

# uNiDADE: Núcleo Executor do Programa Municípios verdes - 
NEPMv | # MoDALiDADE: Pregão Eletrônico n° 003/2022/NEPMv 
| # objeto: a presente licitação destina-se à escolha da menor proposta 
de preço global por item, referente à aquisição de 17 (dezessete) Moni-
tores de vídeo, conforme condições, quantidades e exigências estabeleci-
das no edital de Pregão eletrônico nº 003/2022 e seus anexos | # data 
da abertUra: 28/04/2022 Horário: 08h00min (horário de brasília) | # 
local: compras governamentais - (www.comprasgovernamentais.gov.
br) | # Uasg: 926448 | # obs: o edital encontra-se disponível nos sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br (mu-
ral de licitações) a partir do dia 14/04/2021, qualquer informação através 
do fone: (91) 3184-3703 | o Pregoeiro.

Protocolo: 785020

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

ERRAtA
.

Errata da PORTARIA Nº37/2022 do diário oficial DOE nº34.929
de 11 de abril de 2022, Protocolo:783039
onde se lê:
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.
Leia-se:
PoRtARiA N°37/2022 – 08 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.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
joão Marcel cavalcante da costa
diretor geral
NgPM - credcidadÃo

Protocolo: 785076
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 048/2022 – 13 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/barcarena/belém, com o objetivo de realizar entregas 
a microempreendedores dos municípios acima mencionado, do programa 
NgPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de 
Diárias

joÃo Marcel cavalcaN-
te da costa 5946226 diretor geral 13/04/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
joão Marcel cavalcante da costa
diretor geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 785418
PoRtARiA Nº 049/2022 – 13 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/barcarena/belém, com o objetivo de realizar entregas 
a microempreendedores dos municípios acima mencionado, do programa 
NgPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de 
diárias

Marcio tavares braga 
jUNior 5963232 gereNte regioNal 13/04/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
joão Marcel cavalcante da costa
diretor geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 785420
..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto uRBANo
E oBRAs PúBLicAs

.

.

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

Aviso DE REsuLtADo DE JuLGAMENto DA NotA fiNAL (técNicA 
E PREço) – coNcoRRêNciA PúBLicA cP 022/2021– cPL/sEDoP.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para execUÇÃo dos 
serviÇos tÉcNicos de eNgeNHaria de gereNciaMeNto, sUPervisÃo e 
acoMPaNHaMeNto das obras de iNfraestrUtUra Para reQUalificaÇÃo 
social e UrbaNÍstica Nas áreas de atUaÇÃo da sedoP, Nos MUNicÍPios 
DO PARÁ, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a comissão Permanente de licitação coMUNica aos iNteressados o 
resUltado do jUlgaMeNto da ProPosta de PreÇos e Nota fiNal, 
coNcorrêNcia PÚblica Nº 022/2021 conforme abaixo.
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itEM vALoR sEDoP LicitANtEs NPt PREço A=vo/2 NPP=100*A/P Nf=(0,7*NPt) + 
(0,30*NPP) cLAssificAção

1

r$ 48.491.355,69

coNsÓrcio lagHi - Hodie - agêNcia 96,00 r$ 41.217.637,60

r$ 24.245.677,85

58,82 84,85 1ª colocada
2 coNsÓrcio coNcreMat – sYstra – saNevias 90,00 r$ 37.438.725,43 64,76 82,43 2ª colocada
3 coNsÓrcio reQUalificaÇÃo – Pará 89,50 r$ 40.554.032,70 59,79 80,59 3ª colocada
4 coNsÓrcio falcÃo baUer – aMbieNte brasil 86,00 r$ 36.940.718,20 65,63 79,89 4ª colocada
5 dUctor iMPlaNtaÇÃo de Projetos ltda 84,50 r$ 39.510.147,01 61,37 77,56 5ª colocada
6 QUaNta coNsUltoria ltda 80,00 r$ 41.024.028,83 59,10 73,73 6ª colocada

Dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art.109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos fica 
desde já declarada veNcedor do certaMe, o coNsÓrcio lagHi-Hodie-agêNcia – eMPresas: lagHi eNgeNHaria ltda cNPj: 01.057.727/0001-
78/Hodie serviÇos tÉcNicos e gereNciaMeNto de obras ltda cNPj: 27.870.967/0001-80/agêNcia e – gereNciaMeNto e Projetos eireli 
cNPj: 69.285.104/0001-96, com a Nf=84,85 pontos, e com o valor total de r$ 41.217.637,60 (Quarenta e um milhões duzentos e dezessete mil seis-
centos e trinta e sete reais e sessenta centavos).
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 785461
.

coNvêNio
.

ExtRAto Do coNvêNio Nº 56/2022
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: obra de PaviMeNtaÇÃo eM Piso iNtertravado eM vias PÚ-
blicas, No MUNicÍPio de doM eliseU, Neste estado.
vigêNcia: 14/04/2022 a 14/10/2022
valor global: r$ 1.073.770,93
dotaÇÕes orÇaMeNtária:
sedoP: 07101 15.451.1489.7645  444042  0101/0301 2022Ne00388
PrefeitUra:
15.452.0006.1.005/40000000/44000000/4490000/44905100  
17000000/17010000
foro: belém
data da assiNatUra: 13/04/2022
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: 785513

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 04/2022.
objeto: Prestação de serviços de acesso à internet, através da rede de 
comunicação de dados do Estado, link de dados (fibra e rádio) e licença de 
uso de Sistemas Administrativos e filas de impressão da COSANPA.
data de assinatura: 12/04/2022.
contratada: empresa de tecnologia da informação e comunicação do es-
tado do Pará – ProdePa, cNPj: 05.059.613/0001-18.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 785469

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

5º (QuiNto) tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 40/2019.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e de vigência contratu-
al, ambos por mais 12 (doze) meses, iniciando o prazo de execução em 
20.12.2021, encerrando em 19.12.2022, e iniciando o prazo de vigência 
em 20.06.2022, encerrando 19.06.2023.
data de assinatura: 12/04/2022.
contratada: sólida construção ltda, cNPj: 14.109.263/0001-48.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 785460

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
MoDo DE DisPutA fEcHADo Nº 003/2022 – cosANPA-PA.
objeto: contratação de escritório especializado no campo jurídico para 
prestar serviços profissionais de advocacia preventiva e contenciosa com 
prestação judicial, extrajudicial, de orientação e assessoramento na área 
consumerista, com atuação nos juizados especiais, justiça comum, tur-
mas recursais, tribunais superiores, ProcoN e demais órgãos de defesa 
do consumidor, visando a defesa dos interesses da companhia de sane-
amento do Pará – cosaNPa, em atuação junto à diretoria de Mercado, 
abrangendo o ajuizamento de ações judiciais, medidas cautelares, man-

dados de segurança, contestações, réplicas, elaboração e apresentação 
de defesas em geral, memoriais, comparecimento em audiências de con-
ciliação, instrução e julgamento, sustentações orais e arrazoados que se 
fizerem necessários, até seu competente julgamento final com trânsito em 
julgado ou baixa de processo administrativo, sendo essencial que a em-
presa seja representada tanto no âmbito administrativo quanto no judicial.
responsável pelo certame: Nicolas augustus andre Nazareth.
local de abertura: sede da cosaNPa, localizada na av. Magalhães barata, 
nº 1201, bairro são brás, belém-Pa. 
data de abertura: 24 de junho de 2022.
Hora de abertura: 10h00min (dez horas).
dotação orçamentaria: 43.735115100.10000.2210.40.322188.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
Presidente, em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 785416
..

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 sanea-
mento do Pará - cosaNPa para as assembleias gerais ordinária e extraordi-
nária 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 so-
bre 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: 783753
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
Nº do termo Aditivo: 4º (Quarto)
Nº do contrato Nº 06/2018
Modalidade de licitação: PregÃo eletrôNico Nº 02/2017-segUP/Pa
valor do contrato original: r$ 260.232,00 (duzentos e sessenta mil, du-
zentos e trinta e dois reais)
Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo e Reajuste do valor con-
tratual, nos termos dos. art. 57, inciso ii e art. 65, inciso ii, alínea “d”da 
lei federal nº 8.666/93.
valor atualizado do contrato: r$ 371.335,44 (trezentos e setenta um mil, 
trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
vigência: 08.04.2022 a 07.04.2023
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará x brasil rent a car ltda - ePP
data da assinatura: 08.04.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 785066



diário oficial Nº 34.934   119Quinta-feira, 14 DE ABRIL DE 2022

.

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: 783739
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 018/2022-GAB/NGtM
o diretor geral do NÚcleo de gereNciaMeNto de traNsPorte Me-
troPolitaNo – NgtM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doe nº. 33.773 de 04/01/2019.
resolve:
desigNar o servidor rUY KlaUtaU MeNdoNÇa, id. funcional n° 5930313/4, 
ocupante do cargo de diretor executivo, para substituir no período de 
18/04/2022 a 02/05/2022 e 01/08/2022 a 15/08/2022, o diretor geral deste 
NgtM edUardo de castro ribeiro jÚNior id. funcional nº 8022240/2, 
por motivo de gozo de férias, referente ao período aquisitivo de 2020/2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se
belém, 04 de abril de 2022
Maria aNa WaNzeler de oliveira
diretora adMiNistrativa e fiNaNceira/NgtM

Protocolo: 785423

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 021/2022-GAB/NGtM
o diretor geral do NÚcleo de gereNciaMeNto de traNsPorte Me-
troPolitaNo – NgtM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doe nº. 33.773 de 04/01/2019.
coNsideraNdo, o que determina o inciso iii, art. 58, da lei nº 8.666/93, 
que trata da prerrogativa da administração como agente fiscalizador.
r e s o l v e:
desigNar:
1 - o servidor Marcos viNicios MartiNs favacHo, identidade funcio-
nal n° 5961759, ocupante do cargo de coordenador de gestão de  obras 
para fiscalizar durante a vigência do contrato nº 003/2022, celebrado entre 
NgtM e eQUatorial Pará distribUidora de eNergia s.a.-eQtl. refe-
rente a execução de obras e serviços de remanejamento da rede de baixa 
e alta tensão de distribuição de energia elétrica destinadas ao trabalho de 
Requalificação da Avenida Ananin no trecho entre Br-316 e Avenida Guaja-
rá, no município de ananindeua- Pa.
2 – o servidor oseas da gaMa rodrigUes, identidade funcional 
n°5146178-2, coordenador de gestão de ambiental para responder pela 
fiscalização, durante ausências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se
belém, 12 de abril de 2022
edUardo de castro ribeiro jUNior
diretor geral

Protocolo: 785406

.

.

coNtRAto
.

Número do contrato/Exercício: 003/2022-NGtM
valor total:388.684,38
objeto: execução de obras e serviços de remanejamento da rede de baixa 
e alta tensão de distribuição de energia elétrica destinadas ao trabalho de 
Requalificação da Avenida Ananin no trecho entre Br-316 e Avenida Guaja-
rá, no município de ananindeua- Pa.
data da assinatura:12/04/2022
vigência: 12/04/2022 a 10/08/2022
licitaÇÃo
Nº359585/2022/NgtM
Modalidade: inexigibilidade
orÇaMeNto
Programa de trabalho: 950101.26.451.1489.7648
elemento de despesa: 449051
fonte: 0101
coNtratado

Nome: eQUatorial Pará distribUidora de eNergia s.a.-eQtl
endereço: rod augusto Montenegro, bairro: coqueiro, kM 8,5, ceP. 66823-
010 - belém/Pa
ordeNador: eduardo de castro ribeiro junior

Protocolo: 785397

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 020/2022-GAB/NGtM
o diretor geral do NÚcleo de gereNciaMeNto de traNsPorte Me-
troPolitaNo – NgtM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doe nº. 33.773 de 04/01/2019.
r e s o l v e:
ALTERAR os termos da PORTARIA nº 041/21 que fica da seguinte forma:
1 - o servidor oseas da gaMa rodrigUes, identidade funcional n° 
5146178-2, ocupante do cargo de coordenador de gestão ambiental 
para fiscalizar durante a vigência, a contar de 02/09/2021, a execução do 
contrato nº 012/2021 firmado entre NGTM e CONSTRUTORA MARQUISE 
s/a referente aos serviços de execução de obras rodoviárias, Urbanísticas 
e Civis para Implantação do Projeto de Requalificação da Rua Ananin, no 
Município de ananindeua, estado do Pará.
2 – o servidor Marcos viNicios MartiNs favacHo, identidade fun-
cional n°5961759, coordenador de gestão de obras para responder pela 
fiscalização, durante ausências e impedimentos do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém, 11 de abril de 2022.
edUardo de castro ribeiro jUNior
diretor geral

Protocolo: 785431

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
suPERioR, PRofissioNAL E 
tEcNoLÓGicA

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 235 DE 13 DE ABRiL DE 2022
a secretária de estado de ciêNcia, tecNologia e edUcaÇÃo sU-
Perior, ProfissioNal e tecNolÓgica, coM base No decreto de 
01.04.2022, publicado no doe Nº 34.918, de .04.2022.
r e s o l v e:
i – revogar a Portaria nº 131, de 01/04/2020, publicada no doe nº 34.167, 
de 02/04/2020, que designou o servidor adejard gaia crUz identidade 
funcional nº 80845778/4, ocupante do cargo de diretor de administração e 
finanças, como ordenador de despesa da secretaria de estado de ciência 
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET, bem 
como autorizá-lo a praticar os atos abaixo relacionados junto ao banco do 
estado do Pará, banco do brasil e caixa econômica federal:
abrir contas de depósitos;
autorizar cobranças;
receber, Passar recibo e dar Quitação;
autorizar débito em conta relativo a operações;
efetuar resgates/aplicações financeiras;
efetuar transferências/Pagamentos, exceto por meio eletrônico;
cadastrar, alterar e desbloquear senhas bancárias; e
ordens bancárias/empenhos.
ii – esta Portaria possui efeitos retroativos a 04 de abril de 2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de abril de 2022.
edilza joaNa oliveira foNtes
secretária de estado

Protocolo: 785510

.

.

coNvêNio
.

ExtRAto DE coNvêNio DE cooPERAção técNicA
Nº 021/2022 – sEctEt / PREfEituRA MuNiciPAL DE NovA iPixuNA
convênio nº 021/2022
objeto: o presente convênio de cooperação técnica tem como objetivo rea-
lizar ações conjuntas e o compartilhamento de espaços e equipamentos ne-
cessários ao atendimento das demandas sociais e produtivas identificadas de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica que viabilizem a oferta de vagas 
em cursos, abrangendo, todos os níveis e modalidades definidos em legis-
lação federal, incluindo o ensino superior, ensino tecnológico, ensino médio 
técnico, os itinerários profissionais, certificação por competência profissional, 
formação inicial e continuada e qualificação profissional no âmbito do Pro-
grama Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado Pará Profissional e do 
Programa educação superior – intitulado forma Pará no município de Nova 
ipixuna, região de integração lago tucuruí, no estado do Pará.
valor: o presente convênio de cooperação técnica não decorem repasses 
de recursos financeiros entre os partícipes, deve-se a SECTET e a Prefeitura 
Municipal de almeirim garantir em seus orçamentos anuais as obrigações 
estabelecidas neste instrumento e previstas no Plano de trabalho aprova-
do, âmbito do Programa Educação Profissional e Tecnológica – Intitulado 
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Pará Profissional e do Programa Educação Superior – Titulado Forma Pará.
data de assinatura: 13/04/2022
Período de vigência: 13/04/2022 a 13/04/2027
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica – sectet (cNPj nº 08.978.226/0001-73)
Prefeitura Municipal de Nova ipixuna (cNPj nº 01.612.215/0001-26)
ordenadora: edilza joaNa oliveira foNtes, secretária de estado.

Protocolo: 785298

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 237 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccg de 08.04.2022, 
publicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsideraNdo o processo nº 2022/450394.
r e s o l v e:
i – autorizar o servidor josÉ Pereira e silva Neto, identidade funcional 
nº 5905193/3, ocupante do cargo de gerente, lotado na diretoria de edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município 
de Xinguara-PA, no dia 19/04/2022, a fim de participar de agenda conjunta 
com o gabinete da secretaria e governo do estado do Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de abril de 2022.
deNilsoN beNedito goNÇalves PiNHeiro
diretor de Planejamento, administração e finanças

Protocolo: 785354

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE tERMo DE foMENto Nº 001/2022– sEctEt/ iNsti-
tuto PoBREs sERvos DA DiviNA PRoviDêNciA – cENtRo EDu-
cAcioNAL E sociAL DE MARituBA
tERMo DE foMENto Nº 001/2022– sEctEt/ iNstituto PoBREs 
sERvos DA DiviNA PRoviDêNciA – cENtRo EDucAcioNAL E so-
ciAL DE MARituBA
objeto do termo de fomento: o presente termo de fomento tem por ob-
jeto a manutenção e o funcionamento da escola tÉcNica - ceNtro de 
edUcaÇÃo ProfissioNal doM aristides PirovaNo, situada na rua 
assis dória, nº 1067, Pedreirinha, Marituba/Pa, com a transferência de re-
cursos à entidade, propendendo o atendimento escolar aos alunos de cur-
sos técnicos de Nível Médio, devidamente matriculados, no ensino Médio 
Integrado a Educação Profissional, PROEJA e Subsequente dos Cursos Téc-
nicos de enfermagem e informática, conforme anexo i - Plano de trabalho.
valor: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
dotação orçamentária:

funcional Programática Elemento de 
Despesa Ação fonte Pi

48101.12.363.1501.8822 335041 274308 0124008794 101.000.8822c
48101.12.363.1501.7616 445042 274309 0124008794 101.000.7616e

data de assinatura: 13/04/2022
início da vigência: 13/04/2022
término da vigência: 13/04/2024
foro: belém
Partes:
administração Pública: secretaria de estado de ciência, tecnolo-
gia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica- SECTET. (CNPJ nº: 
08.978.226/0001-73)
organização da sociedade civil: instituto Pobres servos da divi-
na Providência – centro educacional e social de Marituba. (cNPj  nº: 
92.726.819/0013-92)
ordenadora: edilza joaNa oliveira foNtes, secretária de estado.

Protocolo: 785360
PoRtARiA Nº 234 DE 13 DE ABRiL DE 2022
a secretária de estado de ciêNcia, tecNologia e edUcaÇÃo sU-
Perior, ProfissioNal e tecNolÓgica, coM base No decreto de 
01.04.2022, publicado no doe Nº 34.918, de 01.04.2022 e artigo 138 da 
constituição do estado do Pará.
coNsideraNdo o disposto na lei federal n.º 12.513, de 26 de outubro 
de 2011, que institui o Programa Nacional de acesso ao ensino técnico 
e emprego – ProNatec, alterada pela lei nº 12.816, de 5 de junho de 
2013, regulamentada pela Portaria Mec nº 1.042, de 21 de dezembro 
de 2021 e pela resolução cd/fNde n.º 8, de 20 de março de 2013, de 
conformidade com o termo de adesão desta secretaria ao ProNatec, 
firmado com o Ministério da Educação;
coNsideraNdo os termos do Pae nº 2022/388906;
r e s o l v e:
art. 1º. regulamentar o funcionamento, a organização e a execução da bol-
sa-formação do Programa Nacional de acesso ao ensino técnico e emprego 
– ProNatec, no âmbito da rede estadual de ensino do estado do Pará.
art. 2º. o ProNatec será gerido pelo coordenador-geral, designado por 
ato da secretária de estado de ciência, tecnologia e educação superior, 
Profissional e Tecnológica, para a execução de todas as ações vinculadas à 
bolsa-formação do ProNatec.
§1º. A Educação Profissional será desenvolvida em Unidades Ofertantes – UO, 

em Unidades remotas - Ur e nas instituições parceiras, quando necessário.
§2º. a Unidade ofertante será aquela que tiver sua oferta aprovada pela 
coordenação-geral do ProNatec no sistema Nacional de informações da 
Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC/MEC.
§3º. a Unidade de ensino remota – Ur é uma extensão da Unidade ofer-
tante para a oferta de cursos que não fazem parte da sua estrutura física 
permanente, visando expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cur-
sos de educação profissional, observadas as condições de oferta estabele-
cidas na legislação vigente.
§4º. Poderá ser criada Unidade de ensino remota em outros espaços não 
contemplados no parágrafo anterior, visando atender as especificidades 
da demanda, mediante autorização da coordenação geral do ProNatec.
art. 3º. os cursos ofertados pelo ProNatec serão organizados nas 
modalidades estabelecidas no art. 3º da Portaria Mec nº 1.042, de 21 
de dezembro de 2021, ou instrumento Normativo que venha a sucedê-
la, sempre mediante a competente aprovação do conselho estadual de 
educação do Pará.
art. 4º. Para atendimento ao Programa, a secretaria de estado de ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET 
designará, por meio de Portaria, com a percepção de bolsas, denominada 
Bolsa-Formação, profissionais para exercerem as seguintes funções:
i.coordenador geral – Nível superior;
ii.consultor Pedagógico – Nível superior;
iii. consultor técnico operacional – direito – Nível superior;
iv.consultor técnico operacional – Nível superior;
v.coordenador técnico – escolas – Nível superior;
§1º. O Coordenador-Geral do PRONATEC definirá os quantitativos e as 
cargas horárias das funções estabelecidas nos incisos i a v, observados os 
limites desta Portaria.
§2º. As atribuições da equipe definida nos incisos do presente artigo serão 
definidas no Anexo I desta PORTARIA.
§3º No caso do inciso v, serão nomeados um coordenador técnico para 
cada Unidade ofertante.
art. 5º. Para atendimento ao Programa, a sectet designará, por meio de 
Processo Seletivo Simplificado, com a percepção de bolsas, denominada 
Bolsa-Formação, profissionais para exercerem as seguintes funções:
i.orientador curricular – Nível superior;
ii.auxiliar acadêmico – Nível Médio.
iii. Professores – Nível superior;
iv.instrutores – Nível Médio;
v.gerência administração, orçamentária, financeira e de Prestação de contas;
vi.Nível superior;
vii. gerência de Patrimônio e logística – Nível superior;
viii. gerência Pedagógica – Nível superior;
ix.gerência de tecnologia da informação – Nível superior;
x.gerência de controle e Prestação de contas – Nível superior;
xi.apoio técnico das gerências – Nível superior;
xii. assistente técnico das gerências – Nível Médio.
§1º. As atribuições da equipe definida nos incisos do presente artigo serão 
definidas no Anexo II desta PORTARIA.
§2º No caso do inciso i e ii, serão selecionados por meio de Pss, um 
orientador curricular e um auxiliar acadêmico para cada Unidade ofertante.
art. 6º. os valores por hora e as cargas horárias praticadas encontram-se 
definidas no Anexo III desta PORTARIA, sendo que os bolsistas que não possuem 
vínculo com redes públicas poderão ter jornada de até 200 horas mensais.
§1º. os bolsistas vinculados a qualquer rede pública poderão ter jornadas que 
variam entre 100 e 150 horas, tendo como única condicionante a viabilidade da 
acumulação, mediante compatibilidade de horários no exercício das funções, 
a ser comprovada pelo interessado, a critério da administração pública.
§2º. Os valores definidos para remuneração das horas poderão ser 
recompostos mediante aplicação de índices oficiais de inflação.
art. 7º os bolsistas elencados nos incisos i a xi do art. 5º, serão 
selecionados por meio de processo seletivo simplificado, de conformidade 
com editais próprios.
Parágrafo único: os demais bolsistas serão designados por ato discricionário 
da secretária de estado de ciência, tecnologia e educação superior, 
Profissional e Tecnológica.
Art. 8º. Os profissionais envolvidos na execução do PRONATEC – Bolsa-
formação receberão bolsas, conforme o previsto na lei n.º 12.513/2011 
e alterações posteriores, bem como de conformidade com as Portarias e 
resoluções vigentes afetas ao Programa.
§1º. o pagamento do bolsista será realizado a partir da celebração do termo 
de compromisso de bolsa, condicionado à comprovação de frequência mensal.
§2°. o pagamento da bolsa deverá ser efetuado até o último dia do mês 
da execução dos trabalhos.
§3°. a bolsa-formação poderá ser cancelada, a qualquer tempo, no caso 
de descumprimento das normas e diretrizes do ProNatec, por meio de 
expediente próprio, sem prejuízo do competente processo administrativo.
§4°. as atividades exercidas pelos bolsistas no âmbito do ProNatec não 
caracterizam vínculo empregatício e os valores recebidos a título de bolsa 
não se incorporam, para qualquer efeito, ao vencimento, salário, remune-
ração ou proventos recebidos.
§5º. o bolsista do ProNatec/sectet só poderá solicitar o termo de desis-
tência no primeiro dia útil do mês subsequente à prestação do serviço e desde 
que não haja registro de infrequência ao trabalho, sob pena de não receber a 
bolsa dos dias trabalhados no mês da desistência, salvo em caso de justifica-
tivas devidamente acolhidas pelo coordenador geral do ProNatec
§6º. o desligamento do Programa de que trata o §5º do presente artigo só ocor-
rerá após o deferimento da solicitação pelo coordenador-geral do ProNatec.
art. 9º. o estudante interessado em ingressar em cursos técnicos ou fic 
(formação inicial e continuada) ofertado pelo ProNatec, deverá passar 
por Processo seletivo de aluno – Psa elaborado pela sectet, de acordo 
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com as normas e a legislação vigente do ProNatec.
Parágrafo único: os estudantes que não participaram do processo seletivo 
poderão concorrer as vagas remanescentes por meio de matrícula direta, 
de acordo com a legislação vigente.
art. 10. o estudante interessado em ingressar nos cursos técnicos ProNa-
tec e ou fic, oferecidos pela sectet, deverá cumprir os requisitos legais 
vigentes, os critérios constantes do catálogo Nacional de cursos técnicos 
ou guia Pronatec de cursos de formação inicial e continuada, além de 
cumprir as regras de cada edital.
Parágrafo único: os critérios de ingresso em cada curso respeitarão, quan-
do for o caso, a idade mínima (nunca inferior a 14 anos), os critérios da 
escolaridade e os demais pré-requisitos dos cursos, conforme catálogo 
Nacional de cursos técnicos - cNct e guia Pronatec de cursos fic.
art. 11.  o candidato aprovado no competente Psa receberá à título de as-
sistência estudantil, sob a forma de bolsa-formação em pecúnia, o valor de 
r$ 10,00 (dez reais) por dia de aula efetivamente frequentada, referente 
ao pagamento de transporte e alimentação.
art. 12. o valor da bolsa-formação do aluno terá desconto das faltas registra-
das no SISTEC, justificadas ou não, no mês subsequente ao do pagamento.
art. 13. o cancelamento da matrícula, eliminação do aluno ou término no 
curso ofertado nos termos deste edital, implicará no imediato cancelamen-
to da bolsa-formação.
art. 14. o ingresso nos cursos mantidos no âmbito do ProNatec, assim 
como a concessão do benefício do bolsa-formação ao aluno atenderão 
prioritariamente ao seguinte público:
i.estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da eja;
ii.trabalhadores;
III. beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de trans-
ferência de renda; e
iv.estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da 
rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.
Art. 15. Será estimulada a participação de pessoas com deficiência (reser-
va de 5% das vagas), povos indígenas, comunidades quilombolas, adoles-
centes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, mulheres 
responsáveis pela unidade familiar beneficiárias de programas federais de 
transferência de renda, respeitados, ainda, os ditames da lei nº 9.341 de 
11 de novembro de 2021, que em seu artigo 15, determina que 40% das 
vagas sejam reservadas para pessoas pelo critério cor preta ou parda.
art. 16. as vagas que não forem ocupadas pelos públicos prioritários poderão ser 
preenchidas por outros públicos, respeitadas as previsões constantes em edital.
Art. 17. Para fins desta PORTARIA, consideram-se trabalhadores os 
empregados, trabalhadores domésticos, trabalhadores não remunerados, 
trabalhadores por conta própria, trabalhadores na construção para o 
próprio uso ou para o próprio consumo, de acordo com classificação do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, independentemente 
de exercerem ou não ocupação remunerada, ou de estarem ou não 
ocupados, incluindo os agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, 
extrativistas e pescadores.
art. 18. terão direito a atendimento preferencial nos cursos ofertados por meio 
da Bolsa-Formação trabalhadores beneficiários do Programa Seguro-Desempre-
go, em cursos de qualificação profissional, conforme legislação pertinente.
Art. 19. Todos os beneficiários selecionados para a Bolsa-Formação serão 
inseridos em turmas registradas no sistema Nacional de informações da 
Educação Profissional e Tecnológica - Sistec.
Art. 20. Não serão admitidas aos beneficiários, matrículas simultâneas em 
cursos ofertados por intermédio da bolsa-formação.
art. 21. É vedado a uma pessoa ocupar, na condição de estudante, simulta-
neamente, uma vaga em curso técnico por meio da bolsa-formação e qual-
quer outra vaga gratuita em curso técnico de nível médio ou em curso de 
graduação, seja em instituição pública ou por meio de programas financiados 
pela União, em todo o território nacional, sob pena de cancelamento da bolsa-
formação, conforme dispõe a lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009.
art. 22. No caso de cursos técnicos, após o período regular de matrículas, 
é permitida a mudança de turma ou turno do estudante, no mesmo curso e 
na mesma instituição de ensino, desde que haja vagas disponíveis.
art. 23. É permitida a transferência de matrícula para outra instituição de ensino 
somente dentro da mesma rede ofertante e desde que haja vagas disponíveis.
art. 24. Não é permitida a transferência de matrícula em cursos de quali-
ficação profissional, exceto nos casos de cancelamento da turma em que 
o estudante estava originalmente matriculado e desde que a transferência 
ocorra dentro da mesma instituição de ensino.
Art. 25. Observada a ordem de classificação de cada PSA, serão matricula-
dos estudantes, inclusive em caráter de substituição em casos de cancela-
mento, nas turmas com execução igual ou inferior a 20%:
I.da carga horária total do curso de qualificação profissional;
ii.da carga horária desenvolvida nos quatro primeiros meses do curso técnico.
Art. 26. O estudante deverá confirmar sua frequência em até dois meses 
após o fim do mês de referência, diretamente no Sistec, após o registro de 
frequência pela instituição ofertante, por meio de senha pessoal, confiden-
cial e intransferível.
Art. 27. A emissão do diploma ou do certificado do curso fica condicionada 
à confirmação da frequência por parte do aluno.
art. 28. Quando o aluno não tiver, comprovadamente, cobertura de in-
ternet ou outro meio de comunicação que permita a confirmação de fre-
quência, a instituição ofertante poderá aceitar declaração de frequência 
assinada pelo próprio beneficiário, devendo ser registrada, no Sistec, pela 
Unidade Escolar de matrícula do aluno, nos prazos definidos pela SECTET.
art. 29. terá a matrícula cancelada o aluno de curso que:

i.ausentar-se nos cinco primeiros dias consecutivos de aula, no caso de 
cursos da modalidade presencial;
ii.tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária 
total do curso de qualificação profissional;
iii. tiver frequência menor que 50% ao completar 20% da carga horária 
integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico;
iv.for reprovado mais de uma vez, por nota ou frequência, em uma mesma 
etapa ou módulo do curso técnico;
v.tiver constatada a inidoneidade de documento apresentado ou a falsida-
de de informação prestada à sectet;
vi.descumprir os deveres expressos no termo de compromisso assinado 
no ato da matrícula;
vii. solicitar o cancelamento da bolsa-formação; ou
VIII. não realizar, em até três meses do mês de referência, a confirmação 
da frequência para cursos presenciais.
Art. 30. Poderão ser aproveitados em cursos técnicos ou de qualificação 
profissional ofertados por intermédio da Bolsa-Formação, inclusive no caso 
de transferência de curso, conhecimentos adquiridos em:
i.etapas ou módulos concluídos em outros cursos técnicos, mediante apresen-
tação de diploma, certificado ou histórico escolar ou por avaliação dos conhe-
cimentos, quando a instituição julgar necessário, observada a escolaridade 
mínima exigida e os critérios estabelecidos pela instituição ofertante;
II.cursos de qualificação profissional, mediante apresentação de certificados 
e/ou avaliação de reconhecimento de saberes, por aproveitamento de estu-
dos, considerando os itinerários formativos ofertados pela instituição; e
iii. saberes e competências reconhecidos em processos formais de certi-
ficação profissional.
art. 31. as solicitações de aproveitamento de estudos deverão ser sub-
metidas às unidades de ensino, que encaminharão para a avaliação da 
coordenação geral do Programa.
art. 32. a carga horária relativa ao aproveitamento de estudos deverá ser 
registrada no sistec e não será contabilizada para efeito de pagamento por 
meio da bolsa-formação.
art. 33. a sectet poderá pactuar a oferta de cursos da bolsa-formação, 
em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo setec/Mec.
Parágrafo único. as vagas só poderão ser ofertadas após homologação da 
setec/Mec.
art. 34. todas as despesas necessárias à oferta dos cursos mantidos no âm-
bito do ProNatec correrão à conta de dotação orçamentária, com recursos 
federais do fNde, incluindo assistência estudantil, seguros em prol dos alu-
nos, insumos, pagamento de bolsas aos profissionais, bem como diárias e 
passagens, quando os deslocamentos ocorrerem em benefício de sua oferta.
§1º. o valor da hora-aluno no âmbito da bolsa-formação será de acordo 
com o estabelecido em resolução do fNde.2º.
§2º. como base de cálculo de cada curso será considerado o valor hora-aluno 
multiplicado pelo número de alunos por turma e pela carga horária do curso.
Art. 35. Os profissionais designados sob regramento anterior, deverão ter seus 
termos de compromisso ajustados às normas constantes desta Portaria.
art. 36. os casos omissos serão resolvidos em ato da secretária, ouvida a 
coordenação geral.
art. 37. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de abril de 2022.
edilza joaNa oliveira foNtes
secretario de estado
ANExo i
AtRiBuiçÕEs Dos cARGos PoR NoMEAção 

cARGo AtRiBuição

coordenador geral
(Nível superior)

coordenar as ações vinculadas à pactuação e à imple-
mentação da bolsa-formação; apresentar e atualizar a 

demanda à setec/Mec, conforme estabelecido no Manual 
de gestão da bolsa-formação; acompanhar a execução 
da oferta junto a setec/Mec e responder perante ao 
Mec pelas competências atribuídas ao órgão ofertante 

– sectet.

consultor Pedagógico
(Nível superior)

apresentar propostas de ofertas, contemplando cursos 
ofertados, localização geográfica e quantidade de vagas 
visando atender as demandas aprovadas pelo setec/
Mec; acompanhar e atualizar o registro, no sistec, 

das propostas de oferta de vagas, em cada Unidade de 
ensino, aprovadas pela setec/Mec; construir projeto 

pedagógico e planos dos cursos aprovados no órgão com-
petente antes de ofertar as turmas; realizar acompanha-
mento pedagógico dos beneficiários da Bolsa-Formação.

consultor técnico operacional – direito
(Nível superior – bacharel em direito)

analisar, acompanhar e instruir processos adminis-
trativos; acompanhar e instruir as Unidades de ensino 

vinculadas e/ou subordinadas, quanto a normas e 
procedimentos relativos à oferta de vagas para bolsa-
Formação; Acompanhar, instruir aos beneficiários do 
bolsa-formação, no ato da matrícula, com termo de 

compromisso nos termos do Manual de gestão de bolsa 
formação; realizar, acompanhar e divulgar a documenta-
ção a ser apresentada no ato da formalização do termo 

de compromisso;
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consultor técnico operacional
(Nível superior)

analisar e acompanhar processos administrativos refe-
rentes a demandas repassadas pelas Unidades de ensino, 
vinculadas e/ou subordinadas, assegurando condições de 
infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para desen-

volvimento adequado dos cursos em todos os locais de 
oferta; gerenciar infraestrutura educativa, especialmente 

biblioteca e laboratórios, sem quaisquer restrições, e, 
quando houver, recreativa, esportiva ou de outra natureza 

existente nas unidades de ensino;

coordenador técnico -escola
(Nível superior)

alimentar, acompanhar e manter a atualização do 
sistec, receber e conferir a documentação apresentada 
no ato da matrícula do beneficiário da Bolsa-Formação; 
Manter os arquivos, na unidade ofertante, os registros 

estudantis das turmas e dos beneficiários da Bolsa Forma-
ção, inclusive listas de presença, termos de compromisso 

e comprovantes de matrícula assinados, em registro 
impresso ou digital, em conformidade com critérios e 

procedimentos seguros.

ANExo ii
cARGos PoR PRocEsso sELEtivo siMPLificADo

cARGo AtRiBuição

gerência administrativa, orçamentária, 
financeira e de Prestação de contas.

(Nível superior)

coletar, registrar e controlar os atos e fatos relacionados ao Patrimônio 
Público e suas variações, bem como acompanhar a execução do orça-
mento; planejar e estruturar plano anual de aplicação dos recursos do 

PRONATEC; Estabelecer e Monitorar fluxo administrativo e financeiro do 
programa; elaboração dos relatórios financeiros, referentes a cronograma 
mensal de lançamento de dados para geração e acompanhamento de folha 

de pagamento; subsidiar a coordenação sobre andamento e tramitação 
das demandas de aquisições de materiais, pagamento de bolsas, valores 

das projeções das despesas; elaborar termo de referência de todos os ma-
teriais desde a abertura de processos de aquisição de materiais e insumos 
bem como tramitar, acompanhar, analisar e despachar os processos junto 

aos setores envolvidos nos procedimentos de aquisição; gerenciar processo 
de distribuição dos materiais para coordenação de recurso de materiais a 

serem entregues para unidades ofertantes do ProNatec e acompanhar os 
procedimentos de separação de materiais no depósito para as unidades; 

subsidiar na prestação de contas segundo e demais atividades afins.

gerência de Patrimônio e logística.
(Nível superior)

conferir os volumes de materiais de consumo e/ou permanente 
recebidas, acompanhando/efetuando a contagem física dos materiais, con-
frontando com a Nota Fiscal e com o pedido de compra, certificando-se da 
quantidade, qualidade e efetivo funcionamento dos mesmos; acompanhar/
analisar o consumo e a distribuição de materiais e reposição de estoque, 
verificando as quantidades, emitindo a requisição de compra de material 

quando necessário, de forma a propiciar uma política de estoque eficiente. 
atender as requisições de Materiais (rM) dos diversos departamentos e/ou 
unidades escolares, visando suprir as necessidades da sede e das Unidades 

escolares. Participar de inventário das mercadorias em estoque quando 
necessário, acompanhando fisicamente, analisando eventuais diferenças 
encontradas, certificando-se do controle sobre os materiais estocados. 

realizar outras atividades inerentes ao cargo.

gerência Pedagógica
(Nível superior)

acompanhar a execução, avaliação e contribuir na construção e atualiza-
ção do projeto pedagógico; assessorar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, 

supervisionando e avaliando estas atividades; Planejar, coordenar, assesso-
rar e avaliar as ações educativas, concomitantemente aos demais serviços 
e segmentos envolvidos no processo educacional; estabelecer mecanismos 

que promovam qualidade do processo ensino-aprendizagem; coordenar 
e sistematizar o processo de rendimento escolar; Planejar e desenvolver 

atividades de apoio aos docentes; criando processos de
integração da sociedade com a escola; assinar relatório de frequências 
docente e das equipes do programa nas escolas, bem como toda docu-
mentação pertinente aos cursos encaminhados a secretaria de ciência 
e tecnologia (sectet) e outros órgão da instituição e demais atividades 

afins.

gerência de tecnologia da informação
(Nível superior)

gerir toda a equipe de ti; desenvolver sistemas e aplicações, determi-
nando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem 
da estrutura de banco de dados e codificação de programas; Projetar, 
implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar 
recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de 

sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento; 
Construir, disponibilizar relatórios, gráficos, tabelas de rendimento, sempre 
que necessário em atendimento ao programa; Monitorar o uso de platafor-
mas de gestão escolar, subsidiando a gestão com relatórios estratégicos e 

demais atividades afins.

gerência de controle e Prestação de 
contas

(Nível superior)

avaliação do cumprimento das metas
previstas na pactuação do programa; análise técnica da adequação 

processual quanto à
legalidade de todas as práticas, avaliando os resultados relacionados à 

eficácia e
eficiência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial; avaliar o 

cumprimento de
todos os limites, obrigações e prazos impostos pela legislação, bem como 

a avaliação
da aplicação das subvenções e o resultado da aplicação de transferências 

de recursos;
avaliação de renúncias de receitas que implicam na redução discriminada 

de tributos ou contribuições e outros benefícios que possam corresponder 
a tratamento diferenciado; Verificação da aplicação dos recursos públicos 
por entidades de direito privado de maneira que seja alcançado o objeto 

conveniado; avaliação do cumprimento dos princípios da administra-
ção pública em relação a todas práticas administrativas; atendimento 
às obrigações relativas ao setor pessoal, forma de remuneração de 

servidores e dos agentes políticos, controle de gastos e aplicação dos 
recursos voltados para o atendimento do interesse público; Preservação 
do patrimônio público e das regras relativas à licitações, concessões e 

permissões, como também o cumprimento de convênios e execução dos 
contratos; Verificação do cumprimento das obrigações impositivas da Lei 

de responsabilidade fiscal.

apoio técnico
(administrativo - Nível superior)

 

subsidiar as atividades da gerência; Protocolo, recebimento, acompanha-
mento e montagem de processos administrativos. elaboração de parecer 
e nota técnica, orientações gerais às unidades ofertantes, gerenciamento 

de folha de pagamento; execução e acompanhamento dos processos 
de pagamento em geral e a respectiva prestação de contas e demais 

atividades afins.

apoio técnico
(Pedagógico - Nível superior)

 

subsidiar as atividades da gerência; organizar a oferta de cursos; 
supervisionar a execução e avaliação do processo pedagógico; elaborar o 
desenvolvimento do currículo pleno das escolas; gerenciar equipe pedagó-
gica, realizar, coordenar, assessorar e avaliar ações pedagógicas da equipe 

e demais atividades afins.
apoio técnico

(controle e Prestação de contas - Nível 
superior)

 

subsidiar as atividades da gerência; Prestar suporte técnico a todas as 
rotinas da gerência; instruir e examinar processos; elaborar relatórios; 

acompanhar prazos e regras do Programa junto aos órgãos competentes; 
Realizar outras atividades afins, conforme designação da gerência.

apoio técnico
(informática - Nível superior)

 

subsidiar as atividades da gerência; Prestar suporte técnico à sede e/
ou em todas as unidades escolares, planejar implementar e realizar ma-
nutenções nos sistemas utilizados pelo programa, bem como softwares e 

hardwares; promover backups; treinar usuários e demais atividades afins.

apoio técnico
(logística - Nível superior)

 

apoiar a dar suporte a gerência, bem como a logística de distribuição, 
transporte, armazenamento, dos materiais de consumo e permanente; 

controle de estoque, efetuando a contagem física dos materiais; efetuar e 
acompanhar solicitação de compra; executar e acompanhar o andamento 
do inventário, apresentar relatório; realizar outras atividades inerentes 

ao cargo.

assistente técnico
(Nível Médio)

 

subsidiar as atividades da gerência; Prestar suporte técnico a todas 
as rotinas da gerência; acompanhamento de processos administrativos; 
elaborar relatórios; acompanhar prazos e regras do Programa junto aos 

órgãos competentes; Realizar outras atividades afins, conforme designação 
da gerência a que tiver vinculado.

orientador curricular
(Nível superior)

apoiar a administração escolar a assegurar o cumprimento
dos dias letivos e hora-aula estabelecidas; coordenar as atividades de 
ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas 

atividades; Planejar, coordenar, assessorar e avaliar as ações educativas; 
articular-se com a equipe escolar, as famílias e a comunidade criando 

processos de integração da sociedade com a escola; lançar e acompanhar 
a frequência dos discentes junto ao sistema, bem como o rendimento dos 
alunos; acompanhar a execução das atividades pedagógicas; adequar a 

oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo; Acompanhar 
a adequação de conteúdos, materiais didáticos e mídias e bibliografias as 

necessidades dos estudantes participantes e demais atividades afins.

auxiliar acadêmico
(Nível Médio)

elaborar os planos de curso técnico; contribuir na (re) construção do pro-
jeto pedagógico de escolas de educação profissional com a equipe escolar; 
acompanhar a execução das atividades pedagógicas na escola ofertante; 
Adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo; 
acompanhar a adequação de conteúdos, materiais didáticos e mídias e 
bibliografias as necessidades dos estudantes participantes; Acompanhar 

o rendimento dos alunos; elaborar relatórios sobre as atividades; realizar 
estatísticas de aproveitamento e frequência dos alunos e outras atividades 

relacionadas ao pedagógico do programa e demais atividades afins.

Professor
(Nível superior)

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; Ministrar os dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade

instrutor
(Nível Médio)

 

apoiar as atividades docente, especialmente quanto ao saber operativo 
de atividades inerentes à respectiva formação profissional, preferencial-

mente em cursos técnicos e qualificação profissional.
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ANExo iii 

DEscRição cARGA HoRÁ-
RiA MENsAL

vALoR HoRA/
BoLsA R$ vALoR Mês

coordenação geral 100 75  r$ 7.500,00

consultoria Pedagógica 150 40  r$ 6.000,00

consultoria técnica operacional - direito 150 40  r$ 6.000,00

consultoria técnica operacional 150 40 r$ 6.000,00

coordenador técnico - escolas 100 30  r$ 3.000,00

gerência administrativa, orçamentária, finan-
ceira e de Prestação de contas. 150 30  r$ 4.500,00

gerência de logística e Patrimônio 150 30  r$ 4.500,00

gerência Pedagógica 150 30  r$ 4.500,00

gerência de tecnologia da informação 150 30  r$ 4.500,00

gerência de controle e Prestação de contas 150 30  r$ 4.500,00

apoio técnico 200 22  r$ 4.400,00

apoio técnico 150 22  r$ 3.300,00

apoio técnico 100 22  r$ 2.200,00

assistente técnico 200 16  r$ 3.200,00

assistente técnico 150 16  r$ 2.400,00

assistente técnico 100 16  r$ 1.600,00

orientador curricular (fic) 200 21  r$ 4.200,00

auxiliar acadêmico (fic) 200 14  r$ 2.800,00

Protocolo: 785349
toRNAR sEM EfEito
torNar seM efeito a publicação de Protocolo nº 780213, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.919, de 04.04.2022, referente a CONVOCA-
ÇÃo dos candidatos credenciados por meio do edital 002/2022 – sectet, 
Edital de credenciamento de profissionais especializados para instrutoria, 
coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento às 
demandas do Programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empre-
gatício com o estado do Pará, por não comparecimento a esta convocação, 
tornando-os assim descredenciadas neste processo:
coordeNaÇÃo - QUalQUer área
giliam de Matos araujo
anderson roberto castro amazonas
fernanda alves de Matos lopes
lorena almeida da costa
jorge Henrique vilas boas de amorim
esta publicação tem efeito retroativo á 06.04.2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliQUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de abril de 2022.
edilza joaNa oliveira foNtes
secretária de estado

Protocolo: 785287

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA - PREsi Nº.046, DE 12 DE ABRiL DE 2022 -  
o PresideNte da ProdePa – eMPresa de tecNologia da iNforMaÇÃo 
e coMUNicaÇÃo do estado Pará, no uso de suas competências que lhe 
são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNsideraNdo 
processo n°2022/1000572. resolve: art. 1º conceder ao colaborador 
fábio aUgUsto NUNes bastos, analista de suporte, matrícula, 
57175914, gratificaÇÃo de rePreseNtaÇÃo, instituída na resolução 
001/2022 de 21.03.2022 do conselho de administração da ProdePa, para 
exercer a função de gestor dos projetos ligados à planta de rádio frequência 
da rede estadual de telecomunicações de dados, exercendo as seguintes 
atribuições. art. 2º o colaborador em questão irá desenvolver as seguintes 
atividades: Configuração/instalação/substituição de equipamentos de 
telecomunicação radiofrequência Ponto-a-Ponto que compõe a rede de rádio 
gerenciada por diretoria de Projetos especiais da Prodepa; Manutenção 
da operabilidade da rede de radiofrequência Ponto-a-Ponto; atendimento 
em atuação preventiva/corretiva as entidades tribunal de justiça do Pará, 
tribunal regional eleitoral, Polícia civíl, secretaria da fazenda, Ministério 
Público, detran, Procuradoria geral do estado; Monitoramento da rede 
de telecomunicações pós ativação dos projetos de telecomunicações em 
atendimento aos clientes da rede em rf; atendimento e gestão “in loco” 
aos clientes da planta da rede de rf. art.3º caberá também ao colaborador 
as atividades de planejamento, participação em reuniões, produção de 
relatórios e conteúdos de interesse do geac e da Prodepa, e prospecção de 
soluções de inovação tecnológica com vistas à consecução dos objetivos do 
Grupo e da Prodepa. Art. 4º O pagamento da referida gratificação está 
diretamente relacionada à duração e permanência do projeto, pelo que, em 
razão de sua transitoriedade e vinculação, será mantido apenas enquanto 
o empregado estiver efetivamente no exercício ativo da representação, nos 
termos do Parágrafo único, do art. 1º da resolução nº 001/2022. art. 5º 
esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições 
em contrário. art. 6º dê-se ciência e cumpra-se. gabinete da Presidência 
da ProdePa – Processamento de dados do estado do Pará, 12 de abril de 
2022. Marcos aNtôNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará

Protocolo: 785359
..

ERRAtA
.

REsuLtADo DE LicitAção - PREGão ELEtRôNico Nº 01/2022
Errata do Protocolo nº 782254, publicado no DoE do dia 08.04.2022
(pág. 92) Republicado devido a publicação original conter equívocos
onde se lê:
valor global: r$ 975.606,00
Leia-se
valor global: r$ 975.600,66
a
cPl

Protocolo: 784985
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE tuRisMo

.

..

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 262/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/258781; HoMologar: 15 
(quinze) dias de licença saúde para a empregada Pública aUrea stella 
de carvalHo costa, mat. 55589438/1, ocupante do cargo de assistente 
de gestão em turismo, no período de 04/04/2022 a 18/04/2022. ordeNa-
dor: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 785173
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PoRtARiA Nº 267/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
HoMologar: 15 (quinze) dias de licença saúde para a empregada Pública 
aUrea stella de carvalHo costa, matricula 55589438/1, ocupante do 
cargo de assistente de gestão em turismo, no período de 31/01/2022 a 
14/02/2022. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 785352
PoRtARiA Nº 266/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
HoMologar: 15 (quinze) dias de licença saúde para a empregada Públi-
ca aUrea stella de carvalHo costa, mat. 55589438/1, ocupante do 
cargo de assistente de gestão em turismo, no período de 02/01/2022 a 
16/01/2022. ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 785345
..

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 257/2022/GEPs/sEtuR DE 13 ABRiL DE 2022
Errata da PoRtARiA Nº 113/2022 que dispõe sobre a regionali-
zação do turismo no Estado do Pará, publicada do DoE 34.880 de 
04/03/2022.
onde lê-se: regiÃo tUrÍstica das florestas do MarajÓ: afuá/ ana-
jás/ bagre/ breves/ chaves/ oeiras do Pará.
Leia-se: regiÃo tUrÍstica das florestas do MarajÓ: afuá/ anajás/ 
bagre/ breves/ chaves/ curralinho/ gurupá/ Melgaço/ Muaná/ Portel/ são 
sebastião da boa vista/oeiras do Pará.
ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 784922
.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 004/2022
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da secretaria de estado de tUrisMo, inscrito no cNPj/
Mf sob o nº15.488.858/0001-14, e a eMPresa de tecNologia da iN-
forMaÇÃo e coMUNicaÇÃo do estado do Pará - ProdePa, inscrita no 
cNPj sob o n°05.059.613/0001-18.
do objeto: contratação de empresa especializada em prestação de ser-
viços de tecnologia da informação e comunicação – tic (desenvolvimento 
de site/portal institucional setUr) da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstifi-
cativa de disPeNsa de licitaÇÃo:
a Presente contratação fundamenta-se no art. artigo 24, inciso viii, da lei 
federal nº8.666/93.
valor estiMado: r$ 6.000 (seis mil reais)
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática: 69101. 
23.126.1508.8238 – –gestão de tecnologia de informação e comunicação, 
elemento de despesa: 339140, fonte: 0101000000 – recursos do tesouro
ordeNador resPoNsável: andré orengel dias.
foro: belém –estado do Pará.
data: 12/04/2022
aNdrÉ oreNgel dias
secretário de estado de turismo

Protocolo: 785247
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
O Sr. André Orengel Dias, Secretário de Estado de Turismo, resolve ratificar 
o termo de dispensa de licitação Nº 004/2022 para celebração de contrato 
com a eMPresa de tecNologia da iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo do 
estado do Pará - ProdePa, para a prestação de serviços de tecnologia 
da informação e comunicação – tic (desenvolvimento de site/portal ins-
titucional setUr).
valor: r$ 6.000 (seis mil reais)
belém (Pa), 12/04/2022
aNdrÉ oreNgel dias
secretário de estado de turismo

Protocolo: 785254
.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 264/GEPs/sEtuR DE 13DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/377599;resolve:i – con-
ceder suprimento de fundos ao servidor fraNcisco assis do aMaral 
costa, matrícula funcional nº 3196950/1, agente administrativo.ii – o 
valor do suprimento corresponde a r$ 500,00 (quinhentos reais), para 
atender a despesas de classificação: 339033 – (Passagem e locomoção).O 

valor referido no item ii vincula-se ao seguinte prazo:a utilização do supri-
mento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de recebi-
mento, para prestação de contas em 15 (quinze) dias após sua aplicação.
ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 785214
PoRtARiA Nº 265/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/434829;resolve:i – con-
ceder suprimento de fundos ao servidor cHarlles aNdersoN de aNdrade 
silva, Matrícula Nº 57230973/3, coordenador de gestão administrativa.ii 
– o valor do suprimento corresponde a: r$ 3.500,00 (três mil e quinhen-
tos reais), para atender as despesas de classificação: 339030 (Consumo) R$ 
2.000,00,339039 (serviços Pessoa jurídica) r$ 1.500,00.o valor referido no 
item ii vincula-se ao seguinte prazo:a utilização do suprimento de fundos 
será no período de 60 (sessenta) 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: 785211

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 252/GEPs/sEtuR DE 11 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/416147;resolve: conceder 
½ (meia) diária ao servidor: evaNdro josÉ ferreira Neves jÚNior, 
Matrícula Nº 5892676/7, coordenador de Planejamento das Políticas Públi-
cas para o turismo.obj: Participar da visita técnica a convite da Prefeita de 
ananindeua, na ilha de joão Pilatos.destiNo: ananindeua/Pa.PerÍodo: 
07/04/2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 785158
PoRtARiA Nº 258/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/374635;resolve: conceder 
4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao servidor: fraNcisco assis do aMaral 
costa, matrícula funcional nº 3196950/1, agente administrativo.obj: 
acompanhar e supervisionar a execução do modulo de aPH – atendimento 
pré hospitalar, realizado pelos cbM/Pa.destiNo:Marapanim/Pa.PerÍo-
do:17/04 a 21/04/2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 785299
PoRtARiA Nº 259/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/422931;resolve: conceder 6 
e ½ (seis e meia) diárias ao servidor:cHarles aNtôNio ferreira de aviz, 
mat. 55586269/1, assistente em gestão do turismo.obj: organizar e acom-
panhar a realização do curso de qualidade no atendimento em parceria com o 
seNar. Pela parte da tarde fazer visitar técnicas aos Prestadores de serviços 
turísticos e realizar uma palestra do cadastur. destiNo: ourém/Pa.PerÍo-
do: 17 a 23/04/2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 785308
PoRtARiA Nº 260/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/378524;resolve: conceder 
4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao colaborador eventual: jairleN saNtos 
da silva, id: 4767938 ssP/Pa, obj: Participar de instrutoria do modulo 
de aPH- atendimento Pré Hospitalar no curso condutor de trilhas e ca-
minhadas no município de Marapanim/Pa. destiNo: Marapanim/Pa.PerÍ-
odo:17 a 21/04/2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 785362
PoRtARiA 263/GEPs/sEtuR DE 13 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/380627;resolve: conceder 
e 3 e 1/2 (três e meia) diárias ao colaborador eventual:MatHeUs aUgUs-
to dos reis, dentidade Nº 4076231, obj: Participar de instrutoria do 
modulo de aPH- atendimento Pré Hospitalar no curso condutor de trilhas 
e caminhadas no município de curuçá/Pa. destiNo: curuçá/Pa.PerÍo-
do:11 a 14/04/2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 785332
..

DEfENsoRiA PúBLicA
.

PoRtARiA Nº 508/2022 - 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 2022/365136 de 28/03/2022.
resolve:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 
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NoME fuNcão cPf LotAção MAtRícuLA oBJEtivo PRoGRAMÁticA

raida reNata reis triNdade aNalista de defeNsoria 
PÚblica 873.509.472-91 balcÃo de direitos 57211852

entrega de carteiras de identidade nos presídios 
dos municípios de

tucuruí/Pa e Marabá/Pa.
03.091.1492.8730

lUis carlos de alMeida rodrigUes Motorista de defeNso-
ria PUblica 172.173.502-04 diretoria adMiNis-

trativa 57211823
conduzir servidor para entrega de carteiras de 

identidade nos presídios
dos municípios de tucuruí/Pa e Marabá/Pa.

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oRiGEM DEstiNo PERíoDo QtDE
belÉM tUcUrUÍ/Pa e Marabá/Pa 19/01 a 26/01/2022 7 + 1/2

Mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 785198

.

féRiAs
.

Portaria Nº 186/2022-ggP-dPg, de 11 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 2022/425920. resolve: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao 
defensor Público, MarcUs viNiciUs caMPos da silveira fraNco; id. 
funcional: 55588803/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo 
de 11/05/2022 a 09/06/2022 – 30 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 784949
.

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA Nº 187/2022-GGP-DGP, DE 12 DE ABRL 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 2022/427411. resolve: 
traNsferir, o 2º período de gozo de férias regulamentares, fracionada, 
referente ao aquisitivo (2020/2021), do defensor Público aNdersoN 
araUjo de Medeiros; id. funcional: 5957711/ 1, concedida por meio da 
Portaria 588/21-ggP-dPg, de 27/10/2021; publicada no doe nº 34.757, 
de 05/11/2021; com gozo nos intervalos de 10/01/2022 a 24/01/2022 
– 15 dias e 04/07/2022 a 18/07/2022 – 15 dias. ficando agora, o 2º 
período do gozo, transferido para usufruto no intervalo de 27/02/2023 a 
13/03/2023 – 15 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 785010
PoRtARiA Nº 173/2022-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/ 371249. resolve: 
iNterroMPer, a contar de 19/05/2022, o gozo de férias da defensora 
Pública, carMeN elizabetH aragao addario Haber; id. funcional: 
3084841/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), concedida por meio 
Portaria nº 145/22-ggP-dPg, de 24/03/2022; publicada no doe nº 
34.911, de 29/03/2022; com gozo no período de 09/05/2022 a 07/06/2022 
– 30 dias. ficando os 20 (vinte) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no intervalo de 04/07/2022 a 23/07/2022 – 20 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 785011
PoRtARiA Nº 171/2022-GGP-DGP, DE 08 DE ABRL 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 2022/420384. resolve: 
traNsferir, o 2º período de gozo de férias regulamentares, fracionada, 
referente ao aquisitivo (2019/2020), da defensora Pública aNelYse 
saNtos de freitas; id. funcional: 5634504/ 2, concedida por meio da 
Portaria 65/22-ggP-dPg, de 11/02/2022; publicada no doe nº 34.866, 
de 16/02/2022; com gozo nos intervalos de 21/03/2021 a 31/03/2021 
– 11 dias e 16/05/2022 a 03/06/2022 – 19 dias. ficando agora, o 2º 
período do gozo, transferido para usufruto no intervalo de 26/09/2022 a 
14/10/2022 – 19 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 785006
PoRtARiA Nº 172/2022-GGP-DGP, 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 2022/358700. resolve: traNsferir, o gozo 
integral de férias regulamentares, continua, referente ao aquisitivo (2021/2022), 
da servidora Pública aNa clara viaNa de soUza; id. funcional: 57201184/ 
2, concedida por meio da Portaria 129/22-ggP-dPg, de 18/02/2022; 
publicada no doe nº 34.903, de 23/03/2022; com gozo continua no intervalo de 
04/04/2022 a 03/05/2022 – 30 dias. ficando agora transferido o gozo integral 
para usufruto no intervalo de 30/06/2022 a 29/07/2022 – 30 dias.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública-geral do estado do Pará

Protocolo: 785007

.

..

LEGisLAtivo
.

..

AssEMBLEiA LEGisLAtivA
Do EstADo Do PARÁ

.

Aviso Do REsuLtADo DA fAsE DE HABiLitAção 
DA coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 001/2022
a coMissÃo PerMaNeNte de licitaÇÃo - cPl/alePa, torna público o 
resultado de julgamento da documentação de habilitação da coNcor-
rêNcia PÚblica Nº 001/2022, cujo objeto é a “coNtrataÇÃo de eM-
Presa Para execUÇÃo de obras de eNgeNHaria No i coMar”. foram 
declaradas Habilitadas as empresas: ProMac Projetos e coNstrU-
ÇÕes ltda. – cNPj Nº 13.418.982/0001-88, lÍder eNgeNHaria-eireli 
– cNPj Nº 14.127.864/0001-83, Potere eNgeNHaria ltda. – cNPj Nº 
21.449.409/0001-60 e igf coNstrUÇÕes e serviÇos eireli – cNPj 
Nº 27.850.633/0001-45. informamos, ainda, que a partir do dia seguinte 
da data desta publicação, abre-se a contagem automática do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, para interposição de recursos das licitantes, atinente a 
fase de habilitação. findo este prazo, e, não tendo sido interposto qual-
quer recurso administrativo relativo a esta fase, será publicada a data 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços. Maiores informações 
pelos telefones: (91) 3213.4407/3213.4422. 
Marcelo goMes PiNHeiro
Presidente da cPl

Protocolo: 785560
.

tRiBuNAis DE coNtAs
.

..

tRiBuNAL DE coNtAs
Do EstADo Do PARÁ

.

..

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 38.395, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 19/2022, anexo ao expediente nº 005866/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL Ho-

RizoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0100483
NilseN castelo de 

vascoNcelos  

agente auxiliar 
de serviços 

gerais
tce-co-301

c 03
agente auxiliar de 
serviços gerais

tce-co-301
c 04 16/10/2021

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785201
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PoRtARiA Nº 38.391, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 20/2022, anexo ao expediente nº 006237/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL HoRi-

zoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enquadra-

mento
cl Nv

0101091
sidNeY KelbbY 
caldas leal

auditor de 
controle externo- 
engenharia civil

tce-ct-603

b 01

auditor de 
controle externo- 
engenharia civil

tce-ct-603

b 02 06/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785202
PoRtARiA Nº 38.392, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 23/2022, anexo ao expediente nº 006244/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL Ho-

RizoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101069
adriaNo 

cesar evertoN 
MacHado

auditor de controle 
externo- ciências 

contábeis
tce-ct-603

b 01

auditor de 
controle externo- 

ciências contábeis
tce-ct-603

b 02 05/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785203
PoRtARiA Nº 38.393, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 26/2022, anexo ao expediente nº 006247/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL HoRi-

zoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enquadra-

mento
cl Nv

0101111
Marcelo foNse-

ca barros

auditor de controle 
externo- direito

tce-ct-603
b 01

auditor de 
controle externo- 

direito
tce-ct-603

b 02 16/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785212
PoRtARiA Nº 38.394, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 21/2022, anexo ao expediente nº 006249/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL HoRi-

zoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enquadra-

mento
cl Nv

0101036
lidia Neres 
liNdoso

auditor de contro-
le externo- ciências 

contábeis
tce-ct-603

b 01

auditor de contro-
le externo- ciências 

contábeis
tce-ct-603

b 02 05/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785213
PoRtARiA Nº 38.385, DE 12 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 os expedientes nº 005843/2022, nº 005853/2022 e nº 
005856/2022;
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 PoR 

MEREciMENto
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0100348
cristiNa 

Maria frazÃo de 
soUza  

analista auxiliar de 
controle externo- 

tce-cti-404
d 02

analista auxiliar 
de controle exter-
no- tce-cti-404

d 03 31/03/2022

0100346
Márcia cristi-

Na cUNHa rosa

analista auxiliar de 
controle externo- 

tce-cti-404
d 02

analista auxiliar 
de controle exter-
no- tce-cti-404

d 03 31/03/2022

0100341
regileNe Maria 

carvalHo loPes  

 auxiliar técnico 
de controle externo- 

tce-ca-401
d 02

auxiliar técnico 
de controle exter-
no- tce-ca-401

d 03 31/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785215
PoRtARiA Nº 38.390, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 24/2022, anexo ao expediente nº 006178/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL Ho-

RizoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101175
breNo car-

valHo da silva 
leite

auditor de 
controle externo- 

analista de 
sistemas
tce-ct-602

b 01

auditor de 
controle externo- 

analista de 
sistemas
tce-ct-602

b 02 10/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785221
PoRtARiA Nº 38.387, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 25/2022, anexo ao expediente nº 005834/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL HoRi-

zoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enquadra-

mento
cl Nv

0100340
WalMir PaNtoja 

cleMeNte  

auxiliar de 
técnico de controle 

externo
tce-ca-401

d 01

auxiliar de 
técnico de controle 

externo
tce-ca-401

d 02 31/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785222
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PoRtARiA Nº 38.388, DE 12 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 314/2022 da comissão Permanente de ava-
liação de desempenho, anexo ao expediente nº 005845/2022;
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

PoR MEREciMENto
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0100361
dUrval dos 

saNtos silva  

agente auxiliar 
de serviços ge-

rais tce-co-301
d 02

agente auxiliar 
de serviços ge-

rais tce-co-301
d 03 31/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785217
PoRtARiA Nº 38.389, DE 12 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 da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 321/2022, anexo ao expediente nº 006034/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL Ho-

RizoNtAL PoR ANtiGuiDADE
A contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101032
aNa lUcia silva 
de aleNcar

auditor de 
controle externo – 
ciências contábeis

tce-ct-603

b 01

auditor de 
controle externo– 

ciências contábeis
tce-ct-603

b 02 09/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785218
PoRtARiA Nº 38.398, DE 12 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsideraNdo o disposto no art. 15, i, xxxii e xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsideraNdo o Parecer n.º 317/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no expediente nº 003601/2021;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão PoR ELEvAção 
DE NívEL PRofissioNAL

A contar 
de:cargo atual cl Nv

cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101175
breNo 

carvalHo da 
silva leite

auditor de controle 
externo – analista 
de sistemas - tce

-ct-602

b 01

de controle 
externo – analista 
de sistemas - tce

-ct-602

c 01 01/04/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785224
PoRtARiA Nº 38.397, DE 12 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsideraNdo o disposto no art. 15, i, xxxii e xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsideraNdo o Parecer n.º 335/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no expediente nº 002657/2021;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão PoR ELEvAção 
DE NívEL PRofissioNAL

A contar 
de:cargo atual cl Nv

cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101074
elcias 

oliveira da 
silva

auditor de controle 
externo – ciências 

contábeis tce-ct-603
b 01

auditor de 
controle externo – 
ciências contábeis 

tce-ct-603

c 01 05/03/2022

Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 785226

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 38.401, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
a vice-Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do estado do 
Pará e no art. 6º,§ 5º da lei estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011;
coNsideraNdo o Memorando nº 056/2022 – gP, protocolizado sob o ex-
pediente nº 006714/2022,
r e s o l v e:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, as férias da conselheira Presi-
dente Maria de loUrdes liMa de oliveira, matrícula nº 0100573, de-
feridas para o período de 01 a 30 de abril de 2022 referentes ao 2º período 
do exercício de 2022.
rosa egidia crisPiNo calHeiros loPes
vice-Presidente

Protocolo: 785229
PoRtARiA Nº 38.371, 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,
coNsideraNdo o expediente nº 004392/2022.
r e s o l v e:
exclUir, da Portaria de férias de março nº 38.317, de 30-03-2022, 
publicada no doe nº 34.915, de 31-03-2022, a servidora laize barbosa 
MoUra ferreira, auditor de controle externo, matrícula nº 0101044.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 785230

.

.

MiNistéRio PúBLico
.

.

.

MiNistéRio PúBLico DE
coNtAs Do EstADo Do PARÁ

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 135/2022/MPc/PA
a secretária do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo a solicitação do Procurador de contas stePHeNsoN 
oliveira victer, para participar do “2º seMiNário NacioNal de 
Processo adMiNistrativo disciPliNar”, a ser realizado de 25 a 
27/04/2022, de forma presencial, em curitiba/Pr (Processo Pae nº 
2022/378727);
coNsideraNdo a manifestação do centro de estudos e aperfeiçoamento 
funcional-ceaf acerca da pertinência e interesse institucional, e
CONSIDERANDO, por fim, os termos do art. 2º da Resolução nº 19/2016–
MPc/Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos,
resolve:
art. 1º conceder ao Procurador de contas stePHeNsoN oliveira victer, 
para participar do “2º seMiNário NacioNal de Processo adMiNistrativo 
disciPliNar”, a ser realizado de 25 a 27/04/2022, de forma presencial, 
em curitiba/Pr, 3,5 (três e meia) diárias, correspondentes ao período de 
afastamento, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 12 de abril de 2022.
deÍla barbosa Maia
ProcUradora de coNtas
secretária do colÉgio de ProcUradores de coNtas

Protocolo: 784923
PoRtARiA N° 144/2022/MPc/PA
a secretária do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo a solicitação do Procurador de contas feliPe rosa 
crUz, para participar do “1º coNgresso NacioNal de coNtrole da 
adMiNistraÇÃo PÚblica”, a ser realizado de 18 a 20/05/2022, de forma 
presencial, em curitiba/Pr (Processo Pae nº 2022/414743);
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coNsideraNdo a manifestação do centro de estudos e aperfeiçoamento 
funcional-ceaf acerca da pertinência e interesse institucional, e
CONSIDERANDO, por fim, os termos do art. 2º da Resolução nº 19/2016–
MPc/Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos,
resolve:
art. 1º conceder ao Procurador de contas feliPe rosa crUz, para participar 
do “1º coNgresso NacioNal de coNtrole da adMiNistraÇÃo PÚblica”, 
a ser realizado de 18 a 20/05/2022, de forma presencial, em curitiba/Pr, 3,5 
(três e meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento, na forma 
da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
deÍla barbosa Maia
ProcUradora de coNtas
secretária do colÉgio de ProcUradores de coNtas

Protocolo: 785404
PoRtARiA N° 145/2022/MPc/PA
a secretária do colégio de Procuradores de contas do Ministério Público 
de contas do estado, no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 
119/2022/MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo a solicitação da Procuradora de contas silaiNe KariNe 
veNdraMiN, para participar do evento “PrograMa de caPacitaÇÃo de 
MeMbros e servidores dos MPc’s”, a ser realizado de 25 a 29/04/2022, 
de forma presencial, em brasília/df (Processo Pae nº 2022/394789);
coNsideraNdo a manifestação do centro de estudos e aperfeiçoamento 
funcional-ceaf acerca da pertinência e interesse institucional, e
CONSIDERANDO, por fim, os termos do art. 2º da Resolução nº 19/2016–
MPc/Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos,
resolve:
art. 1º conceder à Procuradora de contas silaiNe KariNe veNdraMiN, para 
participar do evento “PrograMa de caPacitaÇÃo de MeMbros e servi-
dores dos MPc’s”, a ser realizado de 25 a 29/04/2022, de forma presencial, 
em brasília/df, 5,5 (cinco e meia) diárias, correspondentes ao período de 
afastamento, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
deÍla barbosa Maia
ProcUradora de coNtas
secretária do colÉgio de ProcUradores de coNtas

Protocolo: 785401
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N° 132/2022/MPc/PA
institui a comissão organizadora do ii seminário Ministério Público de 
contas do estado do Pará e sociedade
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo as determinações contidas no despacho de seq. 01 (Pae 
n. 2022/240234), que dá início aos trâmites para a realização do “ii semi-
nário Ministério Público de contas do estado do Pará e sociedade”;
coNsideraNdo a necessidade de designação da comissão organizadora 
do mencionado evento;
resolve:
art. 1º instituir a comissão organizadora do ii seminário Ministério Público 
do estado do Pará e sociedade, a ser realizado na segunda quinzena de 2023.
art. 2º designar, para compor a comissão, que será presidida pelo Procu-
rador-geral de contas, os servidores:
i - bruno cunha Weyne (gabinete da Procuradoria-geral de contas);
ii - cezar barroso dos santos (departamento de tecnologia da informação 
e telecomunicações);
iii - felipe silva arrivabene (departamento de inovação e Planejamento);
iv - gioya Karina catete brasil (departamento de comunicação institucional);
v - lívia ribeiro da fonseca (departamento administrativo);
vi - Nazaré do socorro gillet das Neves (departamento de aquisições, 
contratos e convênios);
vii - rogério couto felipe (centro de estudos e aperfeiçoamento funcional).
art. 3º a instituição desta comissão organizadora não exclui a contribuição 
de todos os servidores do órgão na realização do ii seminário Ministério 
Público do estado do Pará e sociedade.
art. 4º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém, 13 de abril de 2022.
Patrick bezerra Mesquita
ProcUrador-geral de coNtas

Protocolo: 785197
PoRtARiA nº 001/2022/cG/MPc/PA
o corregedor-geral do MPc/Pa, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que, nos termos da resolução nº 01/2022 – MPc/
Pa – colégio, de 18/02/2022, e da Portaria n° 031/2022/MPc/Pa, de 
23/02/2022, este corregedor-geral foi reconduzido para novo mandato no 
período de 1º/03/2022 a 29/02/2024,
resolve:
art. 1º - designar a servidora cláUdia gUerreiro salaMe, matrícula 
200206, chefe de gabinete da 5ª Procuradoria de contas, para, em 
substituição à servidora HeliaNa Maria rocHa MartiNs, matrícula 
200180, atuar na função de assessora técnica e administrativa da 
corregedoria-geral, sem prejuízo de suas demais atribuições.
art. 2º - indicar a elogio, pelo Procurador-geral de contas, a servidora 
HeliaNa Maria rocHa MartiNs, pela competência e dedicação com que 
se desincumbiu de referida função.
art. 3º - esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 12 de abril de 2022
assinado eletronicamente
stePHeNsoN oliveira victer
corregedor-geral

Protocolo: 785172

PoRtARiA N° 141/2022/MPc/PA
o Procurador-geral do Ministério Público de contas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo a inexistência de designação de substituto do encarrega-
do pelo tratamento de dados pessoais neste Ministério Público de contas, 
quando de seus afastamentos legais;
coNsideraNdo o teor da sugestão constante do Memorando eletrônico 
nº 10/2022 – sec/MPc/Pa, protocolo Pae nº 2022/441314;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de que o substituto do Encarre-
gado participe ativamente dos trabalhos de implementação da lei geral de 
Proteção de dados neste Ministério Público de contas;
resolve:
art. 1º desigNar, o servidor david borges reis e silva, matrícula nº 
200269, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: 
tecnologia da informação, como substituto do encarregado pelo tratamen-
to de dados pessoais, quando de seus afastamentos legais.
art. 2º sUbstitUir, no âmbito da comissão especial para implementação 
da lei geral de Proteção de dados, designada pela Portaria n. 119/2021/
MPc/Pa, a servidora vanessa Maria lopes Madeira, matrícula nº 200212, 
ocupante do cargo de analista Ministerial – especialidade: controle externo, 
pelo servidor david borges reis e silva, matrícula nº 200269, ocupante 
do cargo de analista Ministerial – especialidade: tecnologia da informação,
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesQUita
ProcUrador-geral de coNtas

Protocolo: 785169
PoRtARiA N° 142/2022/MPc/PA
o Procurador-geral do Ministério Público de contas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o teor da solicitação constante do Memorando nº 09/2022 
– 6ª Pc, da Procuradora de contas deíla barbosa Maia (Protocolo Pae nº 
2022/336108);
coNsideraNdo o art. 60, ii, da lei estadual nº 5.810/94, de 24/01/1994 
(RJU/PA), bem como o art. 37, II, in fine, da Constituição Federal de 1988;
coNsideraNdo o art. 137 do rjU/Pa, o art. 47 da lei estadual nº 8.596, 
de 11/01/2018, bem como a resolução nº 04/2022 – MPc/Pa – colégio;
CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentário-financeira atestada nos 
autos pelo departamento de finanças e orçamento, no sentido de que 
foram observadas as exigências dos art. 16 e 17 da lrf, que exige estima-
tiva de impacto orçamentário-financeiro da despesa criada no exercício em 
vigor e nos dois subsequentes, compatível com o plano plurianual e a lei 
de diretrizes orçamentária e a lei orçamentária anual, e que não haverá 
afetação às metas de resultados fiscais;
coNsideraNdo a complexidade, a essencialidade e a continuidade das 
atividades desenvolvidas junto ao departamento administrativo, que de-
mandam alto grau de responsabilidade e disponibilidade do servidor;
coNsideraNdo a declaração de dedicação exclusiva, na qual a servidora 
firma o compromisso de não exercer qualquer outra atividade remunerada, 
seja ela de natureza pública ou privada, comprometendo-se com disponibili-
dade exclusiva às funções perante o Ministério Público de contas do estado, 
excetuada a possibilidade de figurar como sócia ou acionista de empresas 
privadas, desde que não praticada a administração ou a gerência da entidade;
resolve:
art. 1º exoNerar a servidora livia ribeiro da foNseca, matrícula nº 
200258, do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, nomeada pela 
Portaria nº 115/2020/MPc/Pa, de 05/05/2020.
art. 2º relotar a referida servidora no departamento administrativo, 
prestando suporte técnico à ouvidoria e ao centro de estudos e 
aperfeiçoamento funcional – ceaf.
art. 3º atribUir à referida servidora o regime de dedicação exclusiva 
com gratificação de 100% (cem por cento) do vencimento referente ao seu 
cargo até ulterior deliberação.
art. 4º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesQUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 785095
PoRtARiA Nº 143/2022/MPc/PA
o Procurador-geral do Ministério Público de contas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o teor da solicitação constante do Memorando nº 
09/2022-6ªPc, de lavra da Procuradora de contas deíla barbosa Maia (Pro-
tocolo Pae nº 2022/336108);
coNsideraNdo a vacância do cargo em comissão de assessor de Procurado-
ria, decorrente da exoneração da servidora efetiva livia ribeiro da fonseca;
CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentário-financeira atestada nos 
autos pelo departamento de finanças e orçamento, no sentido de que fo-
ram observadas as exigências dos art. 16 e 17 da lrf, que exige estimativa 
de impacto orçamentário-financeiro;
CONSIDERANDO, por fim, o art. 13 da Lei Estadual nº 8.596/2018;
resolve:
art. 1º Nomear a servidora cláUdia rodrigUes da cUNHa, matrícula nº 
200273, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: 
controle externo, para exercer o cargo em comissão de assessor da Procu-
radoria, com lotação na 6ª Procuradoria de contas.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesQUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 785097
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MiNistéRio PúBLico
Do EstADo Do PARÁ

.

.

ERRAtA
.

Errata do 8º termo aditivo ao contrato 091/2017
Número da publicação: 784752
onde se lê
extrato de termo aditivo ao contrato nº 107/2017-MP/Pa
Leia-se
extrato de termo aditivo ao contrato nº 91/2017-MP/Pa
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 785102
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 014/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a eMPresa belPará co-
Mercial ltda ePP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: aquisição de materiais e equipamen-
tos de informática. Alteração do item 5 da Planilha de Especificações Téc-
nicas Mínimas, do item 3.3 da cláusula terceira do contrato, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “PeN drive 64 gb. Marca adata, modelo 
aUv350-64-rbK, capacidade 64gb.”
vigência do aditamento: -
dotação orçamentária: -
data de assinatura: 13/04/2022.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 785101
ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
Núm. do termo Aditivo: 3º
Núm. do contrato: 022/2021-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa aMazoN servi-
ce – serviÇos de coNstrUÇÕes eireli.
objeto do contrato: execução de reforma de imóvel (lote i – reforma em 
imóvel do MPPa no município de são geraldo do araguaia/Pa / lote nº 02, 
Quadra nº 14-a, setor 1º, face leste na av. ananias costa, face sul na av. 
dom Pedro i, bairro: centro, são geraldo do araguaia/Pa .
Justificativa do Aditamento: Acréscimo de valor, prorrogação de vigência e 
execução por mais 60 (sessenta) dias.
data de assinatura: 12/04/2022.
vigência do aditamento: 13/06/2022 a 12/08/2022
valor acrescido: r$ 48.422,24 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e 
dois reais e vinte e quatro centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. elemento de 
despesa: 4490-39.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 785118

.

.

APostiLAMENto
.

ExtRAto DE APostiLAMENto
Núm. do contrato: 123/2021-MP/PA.
Núm. da apostila: 02
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa coNtiNeNtal 
service serviÇos de coNstrUÇÃo ltda.
objeto do contrato: reforma em sede do MPPa no município de tucumã .
Justificativa do Apostilamento: A alteração, no Preâmbulo do Contrato nº 
123/2021-MP/Pa, da razão social da empresa coNtiNeNtal eNgeNHaria 
e tecNologia ltda, que passará a ser denominada coNtiNeNtal ser-
vice serviÇos de coNstrUÇÃo ltda.
data de assinatura: 13/04/2022.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 784967

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1722/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a loreNa MaYUMi da rocHa fUKaMi, assesso-
ra de ProMotoria de jUstiÇa de 2ª eNtrâNcia, Matrícula n.º 999.2821, 
lotada na Promotoria de justiça de alenquer, a importância de r$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.200,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.

 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1723/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a rita cássia da silva rodrigUes, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2317, lotada na Promotoria de jus-
tiça de Óbidos, a importância de r$ 770,00 (setecentos e setenta reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 770,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1724/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a Marcos viNiciUs gUerra ferreira, aU-
xiliar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.962, lotado na Promotoria 
de justiça de breves, a importância de r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.500,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1725/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a evertoN costa dos saNtos, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2146, lotado na Promotoria de justiça 
de tomé-açu, a importância de r$ 300,00 (trezentos reais), para ocor-
rer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 30/3 até 
29/5/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-30 - Material de consumo - r$ 300,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1726/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a josÉ PaixÃo botelHo jÚNior, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.3043, lotado na Promotoria de justiça 
de ipixuna do Pará, a importância de r$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e 
vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.320,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1727/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a aNdrÉ da silva cardoso, aUxiliar de ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1839, lotado na Promotoria de justiça de 
tucuruí, a importância de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/4 até 
29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.500,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
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PoRtARiA Nº 1751/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a lUciaNa de jesUs da silva oliveira, aU-
xiliar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria 
de justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 5/4 até 4/6/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.200,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1752/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a lUaNa da silva e silva, assessora de Pj 
de 1ª eNtrâNcia, Matrícula n.º 999.3025, lotada na Promotoria de justiça 
de faro, a importância de r$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/4 até 
29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-33 - despesas com locomoção – P. física – 150,00
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 400,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1753/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a fraNcisco jaelder de liMa, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.905, lotado na Promotoria de justiça 
de Mãe do rio, a importância de r$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/4 
até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.300,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1754/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a edilMa silva saNtos, aUxiliar de adMi-
NistraÇÃo, Matrícula n.º 999.3045, lotada na Promotoria de justiça de 
anapu, a importância de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/4 até 
3/6/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - r$ 350,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1755/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a fabricio barreto NasciMeNto, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2600, lotado na Promotoria de jus-
tiça de soure, a importância de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 2.500,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

PoRtARiA Nº 1756/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a giovaNi breNo ferNaNdes, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1407, lotado na Promotoria de justiça 
de Paragominas, a importância de r$ 1.900,00 (hum mil e novecentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.900,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1757/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a Marcos viNiciUs gUerra ferreira, aU-
xiliar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.962, lotado na Promotoria 
de justiça de breves, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 31/3 até 
30/5/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-30 - Material de consumo - r$ 1.200,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - r$ 400,00
3390-33 – despesas com locomoção – r$ 400,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1758/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a rUberNilsoN silva de jesUs, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2621, lotado na Promotoria de justiça 
de oeiras do Pará, a importância de r$ 500,00 (quinhentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/4 até 
31/5/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-30 - Material de consumo - r$ 500,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

Protocolo: 784905

.

.

féRiAs
.

Republicada por incorreção no D.o.E. de 13 de abril de 2022
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:
aUtorizar as férias dos servidores do Ministério Público do estado do 
Pará, conforme quadro:

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 azeve-
do 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
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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 Mace-
do 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
Republicada por incorreção no D.o.E. de 13 de abril de 2022
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:
alterar o período de férias dos servidores do Ministério Público do estado 
do Pará, conforme quadro:

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 virgoliNo 
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

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
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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 loUreiro 
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: 785309

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria 
de justiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse 
social, falência, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho 
de suas atribuições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, 
nos artigos 25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 
52, incisos i e ii, 54, inciso i e 56, iv da lei complementar estadual 
nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iv e parágrafo único, e art. 9º 
da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPj; Pro-
vimento conjunto nº 03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento conjunto nº 
005/2020-MP/Pgj/cgMP torna pública a instauração de Procedimento 
administrativo de Prestação de contas finalísticas.
PoRtARiA: nº 176-2021-MP/1ª e 2ª PJtfPAisfRJE.
Parte no Procedimento: associaÇÃo carNavalesca caPricHosos da 
cidade NovaacccN, cNPj: 07.867.773/0001-19.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário 
de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785115
Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
justiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, 
falência, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iv e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 175-2021-MP/1ª e 2ª PjtfPaisfrje.
Parte no Procedimento: liga de blocos carNavalescos e escolas de 
saMba do oUteirolisbec-oUt, cNPj: 22.199.480/0001-02.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785113

Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
justiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, 
falência, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iv e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PoRtARiA: nº 177-2021-MP/1ª e 2ª PJtfPAisfRJE.
Parte no Procedimento: associaÇÃo carNavalesca UNidos da baixa-
da, cNPj: 63.887.806/0001-63.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785131
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de jus-
tiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, falên-
cia, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iv 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 171-2021-MP/1ª e 2ª PjtfPaisfrje.
Parte no Procedimento: UNiÃo ParaeNse dos estUdaNtesUPes, cNPj: 
05.398.017/0001-62.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em 
exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785092
Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de jus-
tiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, falên-
cia, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iv 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 172-2021-MP/1ª e 2ª PjtfPaisfrje.
Parte no Procedimento: eMPresa jUNior de eNgeNHaria de Pesca da 
UNiv fed rUral da aMazôNiaaceeP jr, cNPj: 18.284.021/0001-41.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em 
exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785104
Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de jus-
tiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, falên-
cia, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iv 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 173-2021-MP/1ª e 2ª PjtfPaisfrje.
Parte no Procedimento: federaÇÃo de fUtebol de salÃo do Paráfe-
fUsPa, cNPj: 22.919.039/0001-40.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785108
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Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
justiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, 
falência, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iv e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
Portaria: nº 174-2021-MP/1ª e 2ª PjtfPaisfrje.
Parte no Procedimento: grêMio social recreativo escola de saMba 
Habitat do boto, cNPj: 02.925.068/0001-07.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785110
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 011/2022-MP/1ª PJDc
ref. Procedimento administrativo nº 000032-111/2022
a 1ª ProMotora de jUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, regia-
Ne brito coelHo ozaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000032-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de justiça do consumidor, situada na rua ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000032-111/2022-MP/1ªPj/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000032-111/2022-MP/1ªPj/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, maris-
cos, crustáceos), que é comercializado nas unidades do supermercado Yama-
da, localizado em belém, averiguar a adequação quanto à contratação de 
Responsável Técnico, assim como, verificar a eventual existência do manual 
de boas Práticas de fabricação, do Procedimento operacional Padrão (PoP), 
e de licença de funcionamento expedida pela visa (vigilância sanitária), con-
forme análise técnica nº 127/2022 – gati/MP/Pa e 128/2022 – gati/MP/Pa.
belém, 13.04.2022.
regiaNe brito coelHo ozaNaN
1ª Promotora de justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 785084
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 008/2022-MP/1ª PJDc
ref. Procedimento administrativo nº 000029-111/2022
a 1ª ProMotora de jUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, regia-
Ne brito coelHo ozaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000029-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de justiça do consumidor, situada na rua ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000029-111/2022-MP/1ªPj/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000029-111/2022-MP/1ªPj/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, ma-
riscos, crustáceos), que é comercializado nas unidades do supermercado 
econômico, localizado em belém, averiguar a adequação quanto à contra-
tação de Responsável Técnico, verificar a eventual existência do manual de 
boas Práticas de fabricação e o Procedimento operacional Padrão (PoP), 
bem como, a adequação quanto à procedência dos produtos, rotulagem, 
e demais questões sanitárias, conforme análise técnica nº 120/2022 – 
gati/MP/Pa e 123/2022 – gati/MP/Pa.
belém, 07.04.2022.
regiaNe brito coelHo ozaNaN
1ª Promotora de justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 785086
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 010/2022-MP/1ª PJDc
ref. Procedimento administrativo nº 000031-111/2022
a 1ª ProMotora de jUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, regia-
Ne brito coelHo ozaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000031-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de justiça do consumidor, situada na rua ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000031-111/2022-MP/1ªPj/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000031-111/2022-MP/1ªPj/dc para acompanhar o eventual cumprimen-
to das boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, 
mariscos, crustáceos), que é comercializado nas unidades do supermer-
cado assaí, localizado em belém, averiguar a adequação quanto à contra-
tação de Responsável Técnico, assim como, verificar a eventual existência 
do manual de boas Práticas de fabricação e o Procedimento operacio-
nal Padrão (PoP), conforme análise técnica nº 126/2022 – gati/MP/Pa e 
133/2022 – gati/MP/Pa.
belém, 12.04.2022.
regiaNe brito coelHo ozaNaN
1ª Promotora de justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 785083
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 009/2022-MP/1ª PJDc
ref. Procedimento administrativo nº 000030-111/2022
a 1ª ProMotora de jUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, regia-
Ne brito coelHo ozaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000030-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-

motoria de justiça do consumidor, situada na rua ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000030-111/2022-MP/1ªPj/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000030-111/2022-MP/1ªPj/dc para acompanhar o eventual cumprimento 
das boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, ma-
riscos, crustáceos), que é comercializado nas unidades do supermercado 
Preço baixo, localizado em belém, averiguar a adequação quanto à contra-
tação de Responsável Técnico, assim como, verificar a eventual existência 
do manual de boas Práticas de fabricação e o Procedimento operacional 
Padrão (PoP), conforme análise técnica nº 121/2022 – gati/MP/Pa.
belém, 08.04.2022.
regiaNe brito coelHo ozaNaN
1ª Promotora de justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 785078
Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
justiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, 
falência, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atri-
buições legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 
25, inciso iii, e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i 
e ii, 54, inciso i e 56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, 
artigos 8º, incisos ii, iv e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 
174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PoRtARiA: nº 178-2021-MP/1ª e 2ª PJtfPAisfRJE.
Parte no Procedimento: ceNtro artÍstico cUltUral belÉM aMazôNia-
rádio Margarida, cNPj: 83.340.638/0001-07.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785186
Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de jus-
tiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, falên-
cia, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iv 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 180-2021-MP/1ª e 2ª PjtfPaisfrje.
Parte no Procedimento: aÇÃo social da MatiNHa, cNPj: 
04.789.897/0001-35.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em 
exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785195
Extrato da PoRtARiA
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de jus-
tiça de tutela de fundações Privadas associações de interesse social, falên-
cia, recuperação judicial e extrajudicial, no desempenho de suas atribuições 
legais, nos termos do artigo 129, inciso i da cf/88, nos artigos 25, inciso iii, 
e 26, inciso i, da lei nº 8.625/93, no artigos 52, incisos i e ii, 54, inciso i e 
56, iv da lei complementar estadual nº. 057/2006, artigos 8º, incisos ii, iv 
e parágrafo único, e art. 9º da resolução nº. 174/2017-cNMP; resolução nº 
020/2013–cPj; Provimento conjunto nº 03/2015-MP/Pgj/cgMP; Provimento 
conjunto nº 005/2020-MP/Pgj/cgMP torna pública a instauração de Procedi-
mento administrativo de Prestação de contas finalísticas.
Portaria: nº 179-2021-MP/1ª e 2ª PjtfPaisfrje.
Parte no Procedimento: acadeMia ParaeNse de letras, cNPj: 
04.981.858/0001-35.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HeleNa Maria oliveira MUNiz goMes
2ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial
1ª Promotoria de justiça de tutela das fundações Privadas, associações
de interesse social, falência, recuperação judicial e extrajudicial – em exercício
coordenadora do Núcleo do terceiro setor

Protocolo: 785188
PoRtARiA Nº 1682/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a Notícia de fato n.º 053109-003/2021,
r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução ao Promotor de justiça josÉ godo-
fredo Pires dos saNtos, para atuar na Notícia de fato supramencionada 
e praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo 
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investigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de 
informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões 
desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicia-
lizar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarra-
zoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou 
arquivar se assim entender, em tudo respeitados os direitos e garantias que 
assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na legislação competente
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 08 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 784902
PoRtARiA Nº 1687/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r e s o l v e:
desigNar a excelentíssima Promotora de justiça, dra. aline Neiva al-
ves da silva, Promotora de justiça substituta de Paragominas, para atuar 
nos autos do Processo nº 0803716-83.2021.8.14.0039 (siMP nº 002767-
032/2021) na condição de longa manus da Procuradoria-geral de justiça, 
nos termos do art. 28 do cPP, prossiga com a demanda, analisando se o 
indiciado preenche os requisitos para propositura de acordo de não per-
secução penal, se cabível, ou ofereça (ou ratifique) a devida denúncia (já 
lançada nos autos), se necessária, pela prática do crime previsto no art. 
12, da lei nº 10.826/2003, em razão das fundamentações apresentadas.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belèm, 11 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 784900
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 001/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 080/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e empresa eloaH 
PUblicidade e ProPagaNda ltda ePP (cNPj nº 11.779.005/0001-80)
objeto: registro de Preços para serviço de Publicação de avisos de licitação
data da assinatura: 12/01/2022
vigência: 14/01/2022 a 14/01/2023
Preços registrados:

item Especificações Técnicas Mínimas unidade
Quan-

tidade 
Estimada

Preço 
unitário 

valor to-
tal Máximo 

do item 

01

Publicação de texto e/ou tabela, em 
preto e branco, em dias úteis (segunda a 

sábado) e excepcionalmente aos domingos 
e feriados, considerando-se o valor do 

centímetro de coluna. (01 coluna)
código catMat/ comprasnet: 241627 

cm/coluna 600 65,00 39.000,00

foro: belém- Pa
ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jUNior
endereço da contratada: rua rua antônio félix de souza brito – vila 
anhanguera, campinas - sP, ceP 13.031-830, telefone: (19) 3037-0361, 
e-mail: atendimento@eloahpropaganda.com.br / max.penna@eloahpro-
paganda.com.br

Protocolo: 750566
PoRtARiA Nº 0199/2022-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:
aUtorizar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do estado 
do Pará, conforme quadro:

PRotocoLo NoME ExERcício Nº DE 
DiAs PERíoDo

113288/2022 caMila caNario de soUsa 2021/2022 25 31/03 a 
24/04/2022

116700/2022 ildete ferreira dias 2021/2022 30 20/06 a 
19/07/2022

114204/2022 joNoas MeNdes de assUNcao 2021/2022 30 02 a 
31/05/2022

116979/2022 leNa vaNia MeNdes rocHa saNtos 2011/2012 05 11 a 
15/04/2022

 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 784887
PoRtARiA Nº 0200/2022-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:
alterar o período de férias de servidores do Ministério Público do estado 
do Pará, conforme quadro:

PRotocoLo NoME ExERcício PERíoDo 
ANtERioR

Novo PERí-
oDo

116870/2022 isabelle frota rodrigUes 
de araUjo 2021/2022 25/04 a 

24/05/2022
12/04 a 

11/05/2022

116935/2022 jose cristiaNo de oliveira 2020/2021 25/04 a 
24/05/2022

20/06 a 
19/07/2022

 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 784888
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 24 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1285/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o conteúdo do procedimento investigatório que narram 
suposto envolvimento criminal, em tese, praticado por autoridade detento-
ra de foro por prerrogativa de função;
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo o Procedimento investigatório criminal de siMP nº 
001571-133/2021,
r e s o l v e:
delegar, com fundamento no art. 56, ix da lei complementar estadual 
n.º 057/2006, poderes de órgão de execução aos Promotores de justiça 
daNiel braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem 
em conjunto ou separadamente no Procedimento investigatório criminal 
de siMP nº 001571-133/2021, podendo investigar, requisitar diligências, 
informações, exames, perícias, documentos, expedir notificações e inti-
mações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações e es-
clarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que 
deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, propor ação 
judicial pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e 
instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em 
tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente.
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 21 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 784965
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 28 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1385/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a Notícia de fato n.º 001117-009/2022, oriunda do icP 
002/2017 ,
r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução aos Promotores de justiça daNiel 
braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem em conjunto 
ou separadamente na Notícia de fato supramencionada e praticar todas as 
medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, requisitar 
diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notificações 
e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações e es-
clarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferi-
das pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, 
com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em 
todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim 
entender, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes 
envolvidas, conforme o previsto na legislação competente
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 23 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 784958
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 22 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1253/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a Notícia de fato n.º 000817-009/2022
r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução aos Promotores de justiça da-
Niel braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem em 
conjunto ou separadamente na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
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PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 18 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 784970
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 22 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1254/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a Notícia de fato n.º 000784-009/2022,
r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução aos Promotores de justiça da-
Niel braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem em 
conjunto ou separadamente na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 18 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 785013
Republicada por incorreção no D.o.E. de 06 de abril de 2022
PoRtARiA Nº 0163/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria n.º 114/2018- MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
•ADRIANE DA CONCEIÇÃO GAMA - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114273/2022
•ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - Período: 27 a 28/03/2022 - GE-
doc nº 114723/2022
•ALINE DANIELLI AGUIAR PINTO - Período: 22 a 23/03/2022 - GEDOC nº 
114171/2022
•AMANDA MORAES DA CUNHA - Período: 22/03 a 20/04/2022- GEDOC nº 
114533/2022
•ANA CRISTINA DE MACEDO ALVES - Período: 28/03/2022 - GEDOC nº 
115129/2022
•ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA - Período: 22 a 25/03/2022 - GEDOC 
nº 114216/2022
•ANA PRISCILA CORREA DA SILVA - Período: 31/03 a 01/04/2022 - GEDOC 
nº 115092/2022
•ANDREZA PEREIRA DE LIMA - Período: 18/03/2022 - GEDOC nº 
114066/2022
•ANDREZA PEREIRA DE LIMA - Período: 17/03/2022 - GEDOC nº 
114063/2022
•ANTONIO GUILHERME MOTA DA ROSA - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114403/2022
•CARLOS ALBERTO DA MATA VELOSO - Período: 22 a 23/03/2022 - GEDOC 
nº 114401/2022
•CLAUDIA EULALIA ARAUJO TORK DA SILVA - Período: 21 a 25/03/2022 - 
gedoc nº 114361/2022
•DANIEL DA COSTA MOTA - Período: 28 a 29/03/2022 - GEDOC nº 
115151/2022
•DENISE CRESPO SOARES - Período: 22/03/2022 - GEDOC nº 114321/2022
•DENISE CRESPO SOARES - Período: 29/03/2022 - GEDOC nº 115149/2022
•EDILMA SILVA SANTOS - Período: 23/03/2022 - GEDOC nº 114397/2022
•EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO - Período: 22/03/2022 - GEDOC nº 
114512/2022
•EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO - Período: 23/03 a 01/04/2022 - GE-
doc nº 114451/2022
•FABRICIO JORGE ROSA DE VASCONCELOS - Período: 25/03/2022 - GE-
doc nº 114651/2022
•FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO - Período: 24/03/2022 - GEDOC nº 
114573/2022
•FERNANDA LIMA DA CUNHA - Período: 15 a 18/03/2022 - GEDOC nº 
114517/2022
•FERNANDA VALENTE CARDOSO - Período: 28 a 29/03/2022 - GEDOC nº 
114767/2022
•FERNANDO SILVA DE CARVALHO - Período: 25/03/2022 - GEDOC nº 
115096/2022
•GABRIELA TAVEIRA BARBOSA VIEGAS - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114520/2022

•GEORGIA HESKETH TOSCANO - Período: 24 a 25/03/2022 - GEDOC nº 
114930/2022
•GETULIO ANDRADE NASCIMENTO FILHO - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114093/2022
•GLAUCIA MIRANDA CHADA - Período: 21 a 22/03/2022 - GEDOC nº 
114379/2022
•JANDIRA MIRANDA DA SILVA - Período: 21 a 23/03/2022 - GEDOC nº 
114226/2022
•JOSE VENICIUS FRANCO DE OLIVEIRA - Período: 24/03/2022 - GEDOC 
nº 114535/2022
•JOSE WILTON Moreira da silva - Período: 21/03/2022 - gedoc nº 
114220/2022
•JULIA LUTHIANY DA SILVA OLIVEIRA TORRES - Período: 28/03 a 
26/04/2022 - gedoc nº 114860/2022
•KARINE FARIAS PURCELL DA COSTA - Período: 11/03/2022 - GEDOC nº 
114316/2022
•LENA VANIA MENDES ROCHA SANTOS - Período: 21/03/2022 - GEDOC 
nº 114118/2022
•MANOELA KAROLINE FERREIRA NOVAIS - Período: 25/03/2022 - GEDOC 
nº 114685/2022
•MARCELLO TRINDADE PINHEIRO GOMES - Período: 18 a 24/03/2022 - 
gedoc nº 114506/2022
•MARCELLO TRINDADE PINHEIRO GOMES - Período: 09 a 10/03/2022 - 
gedoc nº 114505/2022
•MARCO ANTONIO MACIEL DA SILVA - Período: 28 a 30/03/2022 - GEDOC 
nº 114903/2022
•MARIA ROSEMIRA LOBATO LOUREIRO - Período: 30 a 31/03/2022 - GE-
doc nº 115157/2022
•MARIO SERGIO DE ABREU FILHO - Período: 21/03 a 04/04/2022 - GEDOC 
nº 114005/2022
•MARLY DANTAS NERY - Período: 23 a 25/03/2022 - GEDOC nº 115124/2022
•MAURO DE JESUS SANTA BRIGIDA DA FONSECA - Período: 22/03/2022- 
gedoc nº 114221/2022
•MICHELE DE PAULA MACIEL TEIXEIRA - Período: 24/03 a 07/04/2022 - 
gedoc nº 115116/2022
•NELMA REGINA DA SILVA AMARO COSTA - Período: 23 a 24/03/2022 - 
gedoc nº 114566/2022
•PAULO SERGIO BASTOS DE ALMEIDA - Período: 25/03/2022 - GEDOC nº 
114988/2022
•RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA - Período: 15/03/2022 - GEDOC nº 
114602/2022
•RAFAELA DE FRANCA RODRIGUES - Período: 25/03/2022 - GEDOC nº 
114648/2022
•RAIONILVA JOANA LEMOS PONTES - Período: 25/03 a 03/04/2022 - GE-
doc nº 114624/2022
•REGEANE ANDREZA ARAUJO DE BRITO NOBRE - Período: 21/03/2022 - 
gedoc nº 114441/2022
•ROSENIA MEDEIROS NEVES - Período: 07 a 09/02/2022 - GEDOC nº 
114638/2022
•SANDRA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO - Período: 03 a 04/03/2022 - 
gedoc nº 115071/2022
•SANDRA MARIA MAIA SAMPAIO - Período: 10 a 24/03/2022 - gedoc nº 
114598/2022
•SUE ANN DA SILVA MARCAL - Período: 23 a 25/03/2022 - GEDOC nº 
114695/2022
•THIAGO GUIMARAES DO sacraMeNto - Período: 24/03/2022 - gedoc 
nº 114525/2022
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 01 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 1718/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNsideraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
18647/2021, datado de 10/12/2021;
coNsideraNdo a Portaria nº 1646/2022-MP/Pgj, de 07/04/2022, 
publicada no d.o.e. de 11/04/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora sizete Medeiros do NasciMeNto, ocupante do cargo 
de Técnico - Biblioteconomista, lotada na Divisão de Biblioteca, Gratificação pela 
participação na comissão do vi concurso Público para o provimento de cargos 
efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pessoal de servidores do Mi-
nistério Público do estado do Pará, prevista no art. 132, inciso iv, e art. 139, da 
lei estadual no 5.810, c/c decreto estadual nº 442/1995, no percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o vencimento-base, até ulterior deliberação e enquanto 
desempenhar suas atividades junto àquela comissão, a contar de 11/04/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 11 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1719/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 18, inciso viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei estadual no 5.810, de 24.01.1994;
r e s o l v e:
delegar ao exmº. sr. Promotor de justiça de 2ª entrância, daNYllo PoMPeU 
COLARES, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de justiça de segunda entrância, 
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MP.cPcP-102.3, a sra. daNielle MiraNda leal, nomeada conforme a 
Portaria nº 1578/2022-MP/Pgj, publicada no d.o.e em 08/04/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 11 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1720/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do MiNistÉrio PÚblico do esta-
do do Pará, usando de suas atribuições legais; e
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado no “siP” sob o nº 
4437/2022, em 23/03/2022,
r e s o l v e:
i - disPeNsar a servidora lUciaNa jorge Moraes silva, ocupante do 
cargo de técnico especializado - odontólogo, ate-d-iii, da função de che-
fe da divisão odontológica, a contar de 01/04/2022.
ii - desigNar a servidora rosiMara liMa de soUsa loPes, ocupante 
do cargo de técnico especializado - odontólogo, ate-d-iii, para exercer 
a função de assistência intermediária de chefe da divisão odontológica, 
MP.asi-200.2, a partir de 01/04/2022, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 11 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1721/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do MiNistÉrio PÚblico do esta-
do do Pará, usando de suas atribuições legais; e
coNsideraNdo o expediente protocolizado sob o nº 3152/2022, em 04/03/2022,
r e s o l v e:
DISPENSAR o servidor CLAYTON WONGHAN DA SILVA, da gratificação 
de tempo integral, concedida pela Portaria nº 0002/2022-MP/Pgj, 
publicada no d.o.e em 10/04/2022, a contar de 03/03/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 11 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 785014
MiNistéRio PúBLico Do EstADo Do PARÁ
Extrato da PoRtARiA nº. 02/2022-MP/2ªPJM
a Promotora de justiça titular do 2º cargo de Marituba, com fundamento no 
art.8º, iii, da resolução nº 174/2017-cNMP e no art.131, iii da resolução 
nº 007/2019-cPj, resolve instaurar Procedimento administrativo nº. 002873-
025/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de justiça de Marituba, 
situada na rua cláudio barbosa da silva, nº. 380, centro, Marituba – Pará 
– fone: (91)3239-4700/3239-4701, bem como no sistema integrado do Mi-
nistério Público (siMP), que pode ser acessado virtualmente.
Portaria nº. 02/2022-MP/2ªPjM
objeto: adotar providências relacionadas ao acompanhamento psicossocial adequa-
do do Senhor O.P., pessoa com deficiência, residente no município de Marituba.
Mariela corrêa Hage, titular do 2º cargo de Promotor de justiça de Marituba.

Protocolo: 784993
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 22 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1256/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a Notícia de fato n.º 000787-009/2022,
r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução aos Promotores de justiça da-
Niel braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem em 
conjunto ou separadamente na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 18 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 784996
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 22 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1258/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a Notícia de fato n.º 000667-039/2021,

r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução aos Promotores de justiça daNiel 
braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem em conjunto 
ou separadamente na Notícia de fato supramencionada e praticar todas as 
medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, requisitar 
diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notificações 
e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações e es-
clarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferi-
das pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, 
com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em 
todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim 
entender, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes 
envolvidas, conforme o previsto na legislação competente
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 18 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 785003
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 23 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1274/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo a Notícia de fato n.º 000812-009/2022,
r e s o l v e:
delegar poderes de Órgão de execução os Promotores de justiça daNiel 
braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem em conjunto 
ou separadamente na Notícia de fato supramencionada e praticar todas 
as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, 
requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, expe-
dir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de 
informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreen-
sões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, 
judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, interpor e 
contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua 
fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na 
legislação competente
PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 21 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 785057
Extrato da PoRtARiA n° 008/2022-MP/12JMAB
a 12ª Promotora de justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000528-940/2021, que se encontra à disposição 
na Promotoria de justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, ceP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 008/2022-MP/12PjMab
envolvido: Margarete Miranda damasceno gonçalves, Prefeitura de Nova ipixuna.
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar a construção 
de ponte na Vicinal Pitombeira, a fim de garantir o direito de locomoção e es-
coamento da produção agrícola dos moradores da zona rural de Nova ipixuna.
Mariana sousa cavaleiro de Macêdo dantas
Promotora de justiça
titular da12ª Promotoria de justiça de Marabá

Protocolo: 785037
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 28 de 
março de 2022
PoRtARiA Nº 1384/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo o conteúdo da Notícia de fato que narram suposto envol-
vimento criminal, em tese, praticado por autoridade detentora de foro por 
prerrogativa de função;
coNsideraNdo o disposto no art. 56, ix, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNsideraNdo o Notícia de fato de siMP nº 001658-133/2021,
r e s o l v e:
delegar, com fundamento no art. 56, ix da lei complementar estadual n.º 
057/2006, poderes de órgão de execução aos Promotores de justiça daNiel 
braga boNa e Pedro reNaN cajado brasil, para atuarem em conjunto 
ou separadamente na Notícia de fato de siMP nº 001658-133/2021, podendo 
investigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de 
informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões 
desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, propor 
ação judicial pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus 
e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em 
tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente.
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PUbliQUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 23 de março de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 785053
REsuMo DA PoRtARiA N. 011/2022 - MP/PJNt
a ProMotoria de jUstiÇa de Nova tiMboteUa torna público o extrato da 
Portaria nº 011/2022-MP/PjNt, referente ao Procedimento administrativo siMP 
nº 000260-028/2022, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria.
instauração de Procedimento administrativo para embasar a apuração de 
suposto ilícito ambiental, noticiado pela secretaria de estado de Meio am-
biente e sustentabilidade, em Nova timboteua/Pa
Nova timboteua/Pa, 08 de abril de 2022.
Patricia PiMeNtel rabelo aNdrade
Promotora de justiça

Protocolo: 785054
PoRtARiA Nº 0201/2022-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 ExERcí-
cio PERíoDo A coNtAR 

DE
DiAs

REstANtEs

102832/2022 alaN jose de soUza 
liMa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 24/01/2022 13

102297/2022 alexaNdre viNiciUs 
oliveira dUarte 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 19/01/2022 18

103423/2022 aliNe daNiele siQUeira 
baia 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

102544/2022 aMaNda silvia silva 
soUza NogUeira 2020/2021 10/01 a 

08/02/2022 20/01/2022 20

102044/2022 artiMe PiMeNtel da 
silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 18/01/2022 19

102915/2022 biaNca vascoNcelos 
WaNderleY correa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 24/01/2022 13

102004/2022 carla lUciaNa gUrjao 
de araUjo freire 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 17/01/2022 23

102160/2022 carlos alves da silva 2021/2022 17/01 a 
15/02/2022 17/01/2022 30

102139/2022 carMeN HeleNa do 
carMo tUNas 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

102039/2022 djalMa triNdade 
borges 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 19/01/2022 21

103518/2022 edNeY josUe soUza 
calaNdriNi 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

102632/2022 edsoN lUiz ferreira 
tostes 2020/2021 10/01 a 

08/02/2022 21/01/2022 19

102758/2022 elaiNe caroliNe MartiNs 
de salles gUiMaraes 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 21/01/2022 16

102481/2022 elisaNgela silva dUtra 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 20/01/2022 20

101996/2022 gabriel saNt aNNa 
castro de alMeida 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 17/01/2022 23

103732/2022 HeleNa Mara Neves da 
foNseca 2020/2021 07/01 a 

05/02/2022 28/01/2022 09

102983/2022 jeffersoN rosa coelHo 2020/2021 07/01 a 
05/02/2022 24/01/2022 13

102129/2022 joel carlos de oliveira 
assUNcao 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 18/01/2022 22

103362/2022 jorge aNtoNio silva 
dos saNtos 2020/2021 10/01 a 

08/02/2022 26/01/2022 14

103587/2022 jose reNY da silva 
araUjo 2021/2022 03/02 a 

04/03/2022 03/02/2022 30

103421/2022 laNa cristiNa da costa 
de aNdrade 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

102317/2022 leNa claUdia lobato de 
alexaNdria 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

102688/2022 leoNardo beNcHiMol 
de Matos 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 21/01/2022 16

103100/2022 letHYcia brito ferNaN-
des assUNcao 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 25/01/2022 15

103659/2022 lUaNa brito ferNaNdes 
silva 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

103371/2022 lUcas PaMPloNa 
Paolelli 2021/2022 11/01 a 

09/02/2022 26/01/2022 15

102180/2022 MaNUel de jesUs vilari-
NHo MoNteiro 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

103521/2022 Maria de fatiMa da crUz 
cresceNte 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

102885/2022 Maria de loUrdes bar-
bosa da cUNHa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 24/01/2022 13

102869/2022 MariaNa cUNHa oliveira 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 24/01/2022 13

103549/2022 MarileUsa soares coe-
lHo Nobre 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 24/01/2022 13

103302/2022 Marilze ribeiro bitar 2021/2022 02 a 
31/05/2022 02/05/2022 30

103213/2022 MaUro bitteNcoUrt 
dias 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 25/01/2022 15

103175/2022 MaYlor costa ledo 2021/2022 01/02 a 
02/03/2022 01/02/2022 30

102834/2022 MilsoN lago fraNca 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 24/01/2022 16

103461/2022 Naiara tHais gUrgel 
MagalHaes aires 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

103711/2022 reNaN loUcHard da 
cUNHa castro 2021/2022 26/01 a 

24/02/2022 27/01/2022 29

103008/2022 riversoN MiraNda 
xavier 2022 07/01 a 

05/02/2022 24/01/2022 13

102162/2022 roberta de QUeiroz 
saNtaNa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

103179/2022 roNaldo PiMeNtel de 
alMeida 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 25/01/2022 15

103094/2022 rUbeNs ferNaNdes 
rocHa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 25/01/2022 15

116858/2022 rUi oliveira saNtos 2021/2022 18/04 a 
17/05/2022 18/04/2022 30

103628/2022 saNdro silva de soUza 2021/2022 01/02 a 
02/03/2022 01/02/2022 30

102101/2022 sHirleY do socorro 
coseNza dUarte 2019/2020 03/03 a 

01/04/2020 03/03/2020 30

101999/2022 silas goNcalves dos 
reis 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30
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102741/2022 siMoNe de Nazare braga 
dias 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 21/01/2022 16

102778/2022 tatiaNa MoNtibeller 
Paixao 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 21/01/2022 19

102725/2022 tHYago da costa feio 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 21/01/2022 16

102504/2022 vilsoN ferreira de 
freitas 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 20/01/2022 20

103224/2022 WagNer da silva 
saNtos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 25/01/2022 15

 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belÉM, 12 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 785263
Extrato da Promoção de Arquivamento
Ref.: inquérito civil 000035-940/2019
o Ministério Público do estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
justiça da defesa da Probidade administrativa e tutela das fundações e 
entidades de interesse social de Marabá, em cumprimento ao que deter-
mina o § 1º do artigo 10, da resolução 023/20047-cNMP, torna pública a 
Promoção de arquivamento do iNQUÉrito civil 000035-940/2019, cuja 
cópia integral do respectivo despacho se encontra à disposição na Promo-
toria de justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, esq. c/ rod. 
transamazônica – agrópolis do iNcra, ceP. 68.502-290 – Marabá – Pará 
– fone/fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ 011/2020-11PJMAB
objeto: apurar possível cometimento de atos de improbidade administrati-
va relativo a instalação de iluminação na praça esportiva denominada Par-
QUe sÃo jorge, localizada no bairro bom Planalto, com verbas oriundas 
de emenda parlamentar.
envolvidos: goverNo do estado do Pará
Motivação do arquivamento: ausência de fundamento para propositura de 
ação civil Pública (art. 10 da resolução 023/2007-cNMP)
alaN Pierre cHaves rocHa
Promotor de justiça titular da 11ª Promotoria de justiça de defesa da 
Probidade administrativa e tutela das fundações e entidades de interesse 
social de Marabá

Protocolo: 785264
Extrato da PoRtARiA conjunta nº 010/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de justiça titulares dos 1º e do 2º cargos de Marituba 
resolvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPj, instau-
rar ProcediMeNto adMiNistrativo, registrado sob protocolo siMP n° 
001218-025/2022, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar continuada-
mente o atendimento das normas de acessibilidade nas escolas Municipais 
de Marituba.

Protocolo: 785257
REsuMo DA REcoMENDAção N.º 001/2022-PJc
REf. PRocEDiMENto ADMiNistRAtivo N.º 000923-88/2021
a ProMotoria de jUstiÇa de cUrioNÓPlis, torna pública a recomen-
dação nº 001/2022-Pjc, a qual encontra-se à disposição nos arquivos des-
ta Pj, sito rua jambo s/n – ed. fórum – bairro da Paz – curionópolis – Pará.
Procedimento administrativo n.º 000923-088/2021
recoMeNdaNte: MiNistÉrio PÚblico do estado do Pará, por meio 
da Promotoria de justiça de curionópolis.
recoMeNdado: Prefeita do Município de curionópolis.
objeto da recoMeNdaÇÃo:
a elaboração e aprovação do Plano Municipal de atendimento socio-
educativo, observando o disposto nas leis federais n.º 8.069/90 e n.º 
12.594/2012, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento 
desta, adotando as medidas cabíveis para o seu cumprimento.
curionópolis, 13 de abril de 2022
fabiaNo oliveira goMes ferNaNdes – Promotor de justiça

Protocolo: 785266
Extrato da PoRtARiA conjunta nº 008/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de justiça titulares dos 1º e do 2º cargos de Marituba resolvem, 
com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 174/2017-cNMP 

e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPj, instaurar ProcediMeNto 
adMiNistrativo, registrado sob protocolo siMP n° 001217-025/2022, com 
o objetivo de fiscalizar e acompanhar continuadamente a implementação das 
adaptações Pedagógicas nas escolas Municipais existentes em Marituba.

Protocolo: 785245
Extrato da PoRtARiA conjunta nº 009/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de justiça titulares dos 1º e do 2º cargos de Marituba 
resolvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPj, instau-
rar ProcediMeNto adMiNistrativo, registrado sob protocolo siMP n° 
001216-025/2022, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar continuada-
mente o atendimento das normas de acessibilidade nas escolas estaduais 
existentes no Município de Marituba.

Protocolo: 785251
Extrato da PoRtARiA conjunta nº 007/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de justiça titulares dos 1º e do 2º cargos de Marituba 
resolvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPj, instau-
rar ProcediMeNto adMiNistrativo, registrado sob protocolo siMP n° 
001215-025/2022, objetivo de fiscalizar e acompanhar continuadamente, 
a implementação das adaptações Pedagógicas nas escolas estaduais exis-
tentes no Município de Marituba.

Protocolo: 785243
A v i s o N.º 03/2022-cGMP
o corregedor geral do MiNistÉrio PÚblico do estado do Pará, 
Procurador de justiça MaNoel saNtiNo NasciMeNto jUNior, no uso de 
suas atribuições legais, avisa, a todos os Membros do Ministério Público 
do estado do Pará, em cumprimento à decisão liminar monocrática pro-
ferida, em 12 de abril de 2022, pelo conselheiro relator, doutor riNal-
do reis liMa, nos autos do Procedimento de controle administrativo n.º 
1.00347/2022-66, do conselho Nacional do Ministério Público, que suspen-
deu a eficácia do artigo 10, §1º, da Resolução n.º 007/2016-CPj, de 30 de 
junho de 2016, aprovada pelo egrégio colégio de Procuradores de justiça 
em face de proposta encaminhada pelo então Procurador-geral de justiça, 
fica REVOGADO o AVISO N.º 02/2022-CGMP, publicado no Diário Oficial do 
estado de 11 de abril de 2022.
 belém-Pa., 13 de abril de 2022.
MaNoel saNtiNo NasciMeNto jUNior
corregedor geral do Ministério Público do estado do Pará

Protocolo: 785392
..

MiNistéRio PúBLico DE
coNtAs Dos MuNicíPios
Do EstADo Do PARÁ

.

MiNistéRio PúBLico DE coNtAs Dos MuNicíPios Do EstADo Do PARÁ
coNcuRso PúBLico PARA o PRoviMENto DE vAGAs No cARGo 
DE suBPRocuRADoR DE coNtAs Do MiNistéRio PúBLico DE 
coNtAs Dos MuNicíPios Do EstADo Do PARÁ (MPcM/PA)
EDitAL Nº 5 – MPcM/PA – suBPRocuRADoR, DE 12 DE ABRiL DE 2022
o Ministério Público de contas dos Municípios do estado do Pará torna 
públicos o resultado final na prova objetiva e a convocação para as provas 
discursivas, referentes ao concurso público para o provimento de vagas 
no cargo de subprocurador de contas do Ministério Público de contas dos 
Municípios do estado do Pará (MPcM/Pa).
1 Do REsuLtADo fiNAL NA PRovA oBJEtivA E DA coNvocAção 
PARA As PRovAs DiscuRsivAs
1.1 Resultado final na prova objetiva e convocação para as provas discur-
sivas, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética e nota final na prova objetiva.
10000731, albert barcessat gabbay, 63.00 / 10000145, arley dieminger 
rodrigues, 65.00 / 10000041, arquimedes Mecerdes de oliveira junior, 
62.00 / 10000753, arthur rodrigues de sousa oliveira, 73.00 / 10000854, 
artur felipe de Medeiros, 63.00 / 10000127, bruno anunciacao das cha-
gas, 68.00 / 10000885, bruno de Pinho garcia, 68.00 / 10000037, da-
fne fernandez de bastos, 65.00 / 10000644, debora bemerguy alves, 
72.00 / 10000922, diego araujo reboucas, 63.00 / 10000044, diogo jose 
Pereira blanco vieira, 67.00 / 10000682, erika Monique Paraense serra 
vasconcellos, 80.00 / 10000040, gabriel Moreira soares sobral, 67.00 / 
10000304, gilvana dos santos Pereira, 70.00 / 10000466, ithiel victor 
araujo Portela, 70.00 / 10000495, joao batista dias da franca, 64.00 / 
10000883, jordao demetrio almeida, 71.00 / 10000032, jose rodolfo 
fernandes de souza, 66.00 / 10000950, julio cesar de andrade, 63.00 
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/ 10000380, Kleyton erik lima barbosa, 63.00 / 10000035, laercio dias 
franco Neto, 69.00 / 10000496, lara Moura luz, 66.00 / 10000758, laris-
sa de almeida beltrao rosas, 74.00 / 10000335, leonardo fadul fernan-
des, 73.00 / 10000397, lucas tembra lima, 67.00 / 10000266, Marcelo 
fabio saldanha da silva dos santos, 73.00 / 10000421, Marcelo fonseca 
barros, 78.00 / 10000116, Marcos vaz de Melo Maciel, 73.00 / 10000784, 
Matheus dias oliveira, 65.00 / 10000952, Michel franklin da veiga ber-
nardes, 63.00 / 10000082, Paola tunas soares, 62.00 / 10000168, Pedro 
rosario lemos crispino, 67.00 / 10000490, renato ribeiro Martins cal, 
68.00 / 10000943, ricardo Magno barbosa Mendes, 72.00 / 10000088, 
rogerio cannizzaro almeida, 73.00 / 10000200, samira Hachem franco 
costa, 63.00 / 10000951, simone cruvinel valadao, 64.00 / 10000972, 
thais Magno gomes, 63.00 / 10000091, tiago lopes da cunha, 73.00 / 
10000312, vanessa Maria lopes Madeira, 68.00 / 10000372, victor Hugo 
freire saldanha, 65.00.
2 DAs PRovAs DiscuRsivAs
2.1 a prova discursiva i (P2) terá a duração de 5 horas e será aplicada no 
dia 24 de abril de 2022, às 8 horas (horário local).
2.2 a prova discursiva ii (P3) terá a duração de 5 horas e será aplicada no 
dia 24 de abril de 2022, às 15 horas (horário local).
2.3 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, a par-
tir do dia 18 de abril de 2022, para verificar o seu local de realização das pro-
vas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados 
solicitados. o candidato somente poderá realizar as provas no local designado 
na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
2.4 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas conforme estabelecido na alínea “g” do subitem 3.1 deste edital, muni-
do de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, 
do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
2.5 será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc.;d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com ma-
terial transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e emba-
lagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
2.5.1 o cebraspe recomenda que, no dia de realização das provas, o can-
didato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 2.5 deste edital.
2.5.2 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de ob-
jetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das 
provas, nem por danos neles causados.
2.6 o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 9 
e 15 do edital nº 1 – MPcM/Pa – subprocurador, de 16 de novembro de 
2021, e neste edital.
3 DAs MEDiDAs DE PRotEção PARA EvitAR A tRANsMissão Do 
coRoNAvíRus
3.1 Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de prote-
ção à transmissão do coronavírus adotadas pelo cebraspe, o candidato deverá:
a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras 
reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a 
cada duas horas;
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que de-
verá ser trazido pelo candidato;
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas de-
pendências dos locais de aplicação de provas;
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local 
de aplicação, observado o subitem 3.1.5 deste edital;
e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso 
com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na 
entrada das salas de provas e dos banheiros;
f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candi-
datos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;
g) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado 
na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as 
informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;
h) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na che-
gada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o 
manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, po-
dendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a per-

mitir a visualização do seu rosto — concedendo-se somente ao candidato 

a manipulação de sua máscara —, mantendo-se o distanciamento mínimo 

exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da 

equipe de aplicação;

i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e 

observar os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;

j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face 

enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;

k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas 
para evitar aglomeração.
3.1.1 somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação 
usando máscara.
3.1.1.1 as máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer 
outro material. as máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não 
poderão ser modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não pode-
rão ser de material transparente ou conter qualquer tipo de perfuração. 
Caso o Cebraspe identifique alteração, recorte, retirada de camadas de 
proteção, adaptação ou inadequação no uso de máscaras, será solicitado 
ao candidato que faça o descarte e a substituição da máscara inadequada 
e coloque outra que cumpra os critérios de biossegurança para garantir 
sua permanência no local de provas. o cebraspe não fornecerá máscaras. 
aconselha-se que o candidato tenha máscaras reservas.
3.1.2 caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação 
usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), ves-
timentas descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde 
que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção 
transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, in-
dependentemente da higienização a ser feita pela equipe do cebraspe. o 
candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool 
em gel, desde que esse recipiente seja transparente.
3.1.3 as máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso 
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
3.1.4 o cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 
70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 3.2 deste edital.
3.1.5 caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de 
sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °c, será per-
mitido o seu ingresso ao local de aplicação. se a temperatura corporal do 
candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for 
superior a 37,5 °c, será imediatamente realizada uma segunda aferição; 
se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com tempe-
ratura corporal superior a 37,5 °c, o candidato poderá ser encaminhado 
para realizar as provas em sala especial.
3.2 o cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos 
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
3.3 recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consu-
mo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros 
ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
3.4 o candidato que informar, na data de aplicação das provas, que está 
acometido pela covid-19 não poderá realizá-las.
3.5 outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos 
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.
4 DAs DisPosiçÕEs fiNAis
4.1 As justificativas de alteração/anulação de gabaritos oficiais prelimina-
res da prova objetiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data 
provável de 20 de abril de 2022, no endereço eletrônico http://www.ce-
braspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador.
4.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem téc-
nica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das 
linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, 
que impossibilitem a visualização das justificativas de alteração/anulação.
4.3 o edital de resultado provisório nas provas discursivas será publicado 
no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subpro-
curador, na data provável de 20 de maio de 2022.
Maria iNez K. de M. gUeiros
Procuradora-geral do MPcM/Pa

Protocolo: 784933
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MuNicíPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
Aviso DE ANuLAção 

A PREfEitA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA, EstADo Do PARÁ, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas resolve aNUlar, o Pro-
cesso adMiNistrativo Nº 2022/0214-002-PMa que originou o PregÃo 
eletrôNico Nº 017/2022-Pe-PMa, cujo objeto é contratação de empre-
sa especializada Para a Prestação de serviços de limpeza Pública, cole-
ta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, na zona Urbana 
e rural do Município de abaetetuba/Pa, com fulcro nas leis federais nº 
8.666/1993 (lei de licitações e contratos administrativos) e 10.520/2002 
(lei que instituiu a modalidade Pregão), e demais alterações posteriores, 
em especial o “caput” do art. 49, lei federal nº 8.666/93. francineti Ma-
ria Rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 785476

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA
ExtRAto DE ADEsão Ao REGistRo DE PREços

REGistRo DE PREços Nº 001/2022 
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 2021/120074, oriunda do Pregão eletrônico srP daf/iterPa Nº 
001/2021, cujo objeto a aquisição de Pares de receptores gNss rtK, para 
atender o setor de regularização fundiária, sobre a gestão da secretaria Mu-
nicipal de agricultura, Pecuária, abastecimento e Pesca de abaetetuba/Pa, 
sendo vencedora a empresa CPE Comercio de Equipamentos Topográficos 
eireli, cNPj nº 18.323.709/0001-93, no valor de r$ 56.400,00 (cinquenta e 
seis mil e quatrocentos reais). 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 2022/0120-002-PMA 

MoDALiDADE: ADEsão A AtA DE REGistRo DE PREço Nº 001/2022
objeto: adesão a ata de registro de Preços nº 2021/120074, oriunda do 
Pregão eletrônico srP daf/iterPa nº 001/2021, cujo objeto a aquisição 
de Pares de receptores gNss rtK, Para atender o setor de regularização 
fundiária, sobre a gestão da secretaria Municipal de agricultura, Pecuária, 
abastecimento e Pesca de abaetetuba/Pa. contratante: Prefeitura Munici-
pal de abaetetuba/secretaria Municipal de agricultura, Pecuária, abasteci-
mento e Pesca cNPj 05.105.127/0001-99. contratada: cPe comercio de 
Equipamentos Topográficos Eireli, CNPJ nº 18.323.709/0001-93. Contrato 
Nº 2022/107, valor global r$ r$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e qua-
trocentos reais). vigência de 06/04/2022 à 31/12/2022. francineti Maria 
Rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 785480

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE AfuÁ
PREGão PREsENciAL Nº 007/2022

objeto:  contratação de empresa do ramo Pertinente para o fornecimen-
to de materiais de construção, elétrico, ferramentas, acabamento e pinturas, 
para atender as secretarias e outros órgãos desta,Prefeitura,
abertura: 29/04/2022, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 13 de abril de 2022.
MÁRcio ANtoNio fERREiRA NERY

Pregoeiro
Protocolo: 785482

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ALtAMiRA
Aviso DE HoMoLoGAção

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o PREfEito 
MuNiciPAL, HoMoLoGA nos termos do inciso vi do art. 13 do decre-
to nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, o 
pregão eletrônico srP nº 20/2022 cujo objeto é: contratação de empresas 
para aquisição de insumos para manutenção e conservação de espaços pú-

blicos, tais como peças de madeira serrada, material de soldagem, equipa-
mentos e ferramentas, placas de acm, itens para cobertura, itens para estru-
tura, material hidráulico, sanitário, para forro, esquadrias, piso, marmoraria, 
pintura, ferramentas, visando suprir as demandas das atividades em fren-
tes de serviços, operadas pela Prefeitura Municipal de altamira através das 
secretarias Municipais de obras, viação e infraestrutura, educação, saúde 
e assistência e Promoção social. fornecedor: l. c. soUsa coMercio de 
Madeira eireli - 07.459.185/0001-46, valor total r$ 3.442.055,90 forne-
cedor: e. M. b. covre - 18.292.536/0001-93 valor total r$ 4.885.450,70 
fornecedor: borracHas e MaNgUeiras ltda - 01.629.847/0001-00 valor 
total r$ 1.720.703,14 fornecedor: lUad coMercio de Madeiras ltda. - 
07.459.570/0001-93 valor total r$ 877.726,00 fornecedor: selaria MiNei-
ra coMercio de ProdUtos agroPecUarios e Materiais de coNstrU-
cao eireli - 17.909.762/0001-08 valor total r$ 2.232.231,03 fornecedor: 
Norte coMercio, eNgeNHaria e locacoes ltda - 33.079.970/0001-
83 valor total r$ 142.000,00 fornecedor: W. rezeNde soares eireli - 
15.416.533/0001-26 valor total r$ 292.861,80 totalizando o pregão eletrô-
nico srP nº 020/2022 em r$ 13.593.028,57 (treze milhões, quinhentos e 
noventa e três mil, vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). altamira-
Pa, 04 de abril de 2022. 
cLAuDoMiRo GoMEs DA siLvA - PREfEito MuNiciPAL

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 019/2022 
oRiuNDA Do PREGão ELEtRôNico PARA 
DE REGistRo DE PREços Nº 020/2022 

com objeto contratação de empresas para aquisição de insumos para ma-
nutenção e conservação de espaços públicos, tais como peças de madeira 
serrada, material de soldagem, equipamentos e ferramentas, placas de acm, 
itens para cobertura, itens para estrutura, material hidráulico, sanitário, para 
forro, esquadrias, piso, marmoraria, pintura, ferramentas, visando suprir as 
demandas das atividades em frentes de serviços, operadas pela Prefeitura 
Municipal de altamira através das secretarias Municipais de obras, viação 
e infraestrutura, educação, saúde e assistência e Promoção social, torna-
mos público o extrato da ata de registro de Preços, referente à licitação su-
pracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: fornecedor: l. c. 
soUsa coMercio de Madeira eireli - 07.459.185/0001-46, valor total 
r$ 3.442.055,90 fornecedor: e. M. b. covre - 18.292.536/0001-93 valor 
total r$ 4.885.450,70 fornecedor: borracHas e MaNgUeiras ltda - 
01.629.847/0001-00 valor total r$ 1.720.703,14 fornecedor: lUad coMer-
cio de Madeiras ltda. - 07.459.570/0001-93 valor total r$ 877.726,00 
fornecedor: selaria MiNeira coMercio de ProdUtos agroPecUarios 
e Materiais de coNstrUcao eireli - 17.909.762/0001-08 valor total r$ 
2.232.231,03 fornecedor: Norte coMercio, eNgeNHaria e locacoes 
ltda - 33.079.970/0001-83 valor total r$ 142.000,00 fornecedor: W. re-
zeNde soares eireli - 15.416.533/0001-26 valor total r$ 292.861,80 to-
talizando o pregão eletrônico srP nº 020/2022 em r$ 13.593.028,57 (treze 
milhões, quinhentos e noventa e três mil, vinte e oito reais e cinquenta e sete 
centavos) com vigência do dia 06/04/2022 até 06/04/2023.
altamira-Pa, 06 de abril de 2022.
cLAuDoMiRo GoMEs DA siLvA - PREfEito MuNiciPAL

Protocolo: 785489

PREfEituRA MuNiciPAL DE ALtAMiRA
ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços  

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 015/2022
AtA DE REGistRo DE PREços Nº 022/2022, ata tem por objeto o re-
gistro de Preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de alimentação escolar, 
especificados no Termo de Referência, anexo I. EMPRESA E VALOR REGIS-
trado: Partes: coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo de al-
taMira-fMe - cNPj: 28.553.049/0001-90 - eMPresas: Pedro i. batista da 
silva eireli - cNPj/Mf 34.835.918/0001-72; valor global de r$ 232.251,35, 
para os itens 1, 2, 13, 14, 17 e 19. validade da ata é de 12 (doze) meses, 
a partir da assinatura. informações: poderá ser acessada na integra no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. Assi-
natura: altamira/Pa, 12/04/2022.

fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção
Aviso DE HoMoLoGAção - PE-sRP Nº. 015/2022

o fundo municipal de Educação de Altamira, torna público a Homologação 
do processo licitatório acima citado, objeto: contratação de empresa para for-
necimento de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento do Programa 
Nacional de alimentação escolar, para manutenção das Unidades da rede Mu-
nicipal de ensino na sede de distrito de castelo de sonhos e na sede de cachoeira 
da serra. empresas: Pedro i. batista da silva eireli - cNPj/Mf 34.835.918/0001-
72, valor total r$ 232.251,35. altamira, 12 de abril de 2022

MAxciNEi fERREiRA PAcHEco
secretário Municipal de educação de altamira

fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção
ExtRAto DE coNtRAto - PE-sRP Nº. 015/2022

PARtEs: coNtRAtANtE: fuNDo MuNiciPAL DE EDucAção DE ALtA-
MiRA - fME, cNPJ: 28.553.049/0001-90 - coNtratada: eMPresas: Pe-
dro i. batista da silva eireli - cNPj/Mf 34.835.918/0001-72; contrato nº. 
22-0412-001/2022, valor r$: 232.251,35; dotação orçamentária - 12 361 
0008 2047-Manutenção do Programa de alimentação escolar indígena - 
PNae. 12 361 0008 2048-Manutenção do Programa de alimentação escolar 
ensino fundamental - PNae. 12 361 0008 2049-Manutenção do Programa de 
alimentação escolar resex. 12 365 0008 2068-Manutenção do Programa de 
alimentação escolar Pré-escolar. 12 365 0008 2069-Manutenção do Programa 
de alimentação escolar creches. 12 366 0008 2070-Manut. do Programa de 
alimentação escolar- eja. 12 367 0008 2071-Manutenção do Programa de 
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alimentação escolar - educação especial aee. 12 362 0006 2309-Manutenção 
do Programa de alimentação escolar - ensino Médio - PNaeM. Material de 
consumo-3.3.90.30.00. vigência: até 31/12/2022; objeto: fornecimento de 
gêneros alimentícios, destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
alimentação escolar. as informações poderão ser acessadas na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.br. 
assinatura: altamira/Pá, 12/04/2022.

Protocolo: 785487

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

PREfEituRA MuNiciPAL DE iNHANGAPi
Aviso DE LicitAção

PREGão PREsENciAL - sRP Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de inhangapi, através do Pregoeiro, toRNA 
PúBLico, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará 
licitação do tipo menor preço por lote, cuja sessão de abertura será no 
dia 28 de abril de 2022, às 09h30min para o registro de Preços para a 
contratação de empresa para instalação de usinas/sistemas de geração de 
energia solar fotovoltaica, com elaboração do projeto e sua aprovação junto 
à concessionária, incluindo todos os equipamentos e materiais, bem como 
toda mão de obra de instalação para funcionamento do referido sistema. 
o edital e seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura de inhangapi, 
situada na av. Hernane lameira, Nº 925, vila Nova, inhangapi-Pa, no 
horário de 09h00min as 13h00min, bem como nos sites www.inhangapi.
pa.gov.br e mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.////

Raphael Moreira sabbá
Pregoeiro

Protocolo: 785564

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BARcARENA
Aviso DE LicitAção 

coNcoRRêNciA N° 3-004/2022 
objeto: execução da seguinte obra: construção da escola são raimundo 
Nonato localizada na ilha arapiranga. abertura: 17/05/2022 as 09:00h. o 
edital encontra-se disponível na sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 
às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da silveira, n° 
438 - altos - Pc. conego b. campos, bairro comercial, ceP: 68.445-000. o 
edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da transparên-
cia (governo transparente - Prefeitura Municipal de barcarena) no seguinte 
endereço/link: governotransparente.com.br/transparencia/4382489/consul-
tarlicitacao, ou no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema “geo-obras”). 
demais informações no departamento de licitações e contratos, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barca-
rena.pa.gov.br, ou ainda pelo telefone: (91) 99393-6685. ivana Ramos do 
Nascimento - secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 785495

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAcHoEiRA Do PiRiÁ / PA
Aviso DE ADiAMENto

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 005/2022 PE
A Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá comunica aos interessados 
em Participar da licitação referente ao Pregão eletrônico srP no 005/2022, 
que fica ADIADO a abertura da sessão para o dia 18 de Abril de 2022 as 14:00 
horas, tendo em vista o decreto 323/2022 que decreta ponto facultativo no 
dia 14 e 22 de abril de 2022. os interessados poderão obter o texto integral 
do decreto e todas as informações sobre a licitação através do acesso à página 
do tribunal de contas do Município/Pa, www.portaldecompraspúblicas.com.
br ou na sala da comissão Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura 
Municipal de cachoeira do Piriá.

cHAMADA PúBLicA N° 001/2022
o município de cachoeira do Piriá, por meio da secretaria Municipal de 
educação, comunica aos interessados em participar da chamada Publica da 
Agricultura Familiar nº 001/2022, que fica ADIADO a abertura da sessão para 
o dia 19 de abril de 2022 as 09:00 horas, tendo em vista o decreto 323/2022 
que decreta ponto facultativo no dia 14 e 22 de abril de 2022. os interessa-
dos poderão obter o texto integral do decreto e todas as informações sobre a 
licitação através do acesso à página do tribunal de contas do Município/Pa, 
www.portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente 
de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

Rosi carmem Barbosa cavalcante
secretaria Municipal de educação

Protocolo: 785498

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAMEtÁ
Aviso DE DisPENsA DE LicitAção 

DisPENsA Nº 024/2022 - sEMAs/PMc 
A Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de Assistên-
cia social, cNPJ nº 18.782.228/0001-46, com base no art. 75, inciso ii 
da lei federal 14.133/21, aUtoriza e ratifica a disPeNsa de licitação 
cujo objeto: aquisição de Peixes in Natura Para distribuição gratuita no Mu-
nicípio, Para atender a Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal 
de assistência social, em favor de cooperativa de empreendimentos auto-
gestora de cametá - cooPac - cNPj nº 10.467.169/0001-00. valor total: r$ 
52.000,00. Data da Ratificação: 08/04/2022. Elane Pinto cassiano, orde-
nadora de Despesas.

ExtRAto DE coNtRAto 
DisPENsA Nº 024/2022 - sEMAs/PMc

objeto: aquisição de Peixes in Natura Para distribuição gratuita no Municí-
pio, para atender a Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de 
assistência social. contrato nº 01.dl024/2022-semas/Pmc. contratante: 
Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de assistência social, 
cNPj nº 18.782.228/0001-46. contratado: cooperativa de empreendimentos 
autogestora de cametá - cooPac - cNPj nº 10.467.169/0001-00. valor to-
tal: r$ 52.000,00. vigência: 08/04/2022 à 08/02/2023. ordenadora: Elane 
Pinto cassiano, secretária Municipal de Assistência social.

Protocolo: 785500
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPitão Poço
ExtRAto DE REGistRo DE PREços 

REGistRo DE PREços Nº 120401/2022, decorrente do Pregão Pre-
sencial nº 004/2022 - sRP. registrador: Prefeitura Municipal de capitão 
Poço. objeto:contratação de empresa para o fornecimento de gêneros ali-
mentícios destinados a merenda escolar do Município de capitão Poço. em-
presas registradas: r Moura brito de Paula - Me, cNPj 15.082.022/0001-15 
r$ 1.631.800,00(um milhão e seiscentos e trinta e um mil e oitocentos reais); 
P r s castro eireli - epp cNPj: 36.620.827/0001-45 r$: 4.095.560,00 (qua-
tro milhões e noventa e cinco mil e quinhentos e sessenta reais). valor total 
registrado: r$ 5.727.360,00 (cinco milhões e setecentos e vinte e sete mil e 
trezentos e sessenta reais). data da assinatura: 12/04/2022

ExtRAto DE coNtRAto 
PREGão Nº 004/2022 - PMcP - PP - sRP, conforme saldo da Ata de 
Registro de Preço nº 120401/2022. objeto dos contratos: contratação 
de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Me-
renda escolar do Município de capitão Poço. contrato nº 2022130401. con-
tratante: fundo Municipal de educação, contratado: r Moura brito de Paula 
- Me, cNPj 15.082.022/0001-15. valor global r$ 815.900,00 (oitocentos e 
quinze mil e novecentos reais). vigência 13/04/2022 à 13/04/2023. contrato 
nº 2022.130402. contratante: fundo Municipal de educação, contratado: P 
r s castro eireli cNPj: 36.620.827/0001-45. valor global r$ 2.047.780,00 
(dois milhões e quarenta e sete mil e setecentos e oitenta reais). vigência 
13/04/2022 à 13/04/2023.

Protocolo: 785503
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRioNÓPoLis
sEcREtARiA MuNiciPAL DE oBRAs 

E DEsENvoLviMENto uRBANo
Aviso DE LicitAção

MoDALiDADE: Pregão Presencial Nº 011/2022- tiPo: Menor Preço 
por Lote – objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento 
e instalação de reservatório metálico, tipo taça e cilíndrico, para atender a se-
cretaria Municipal de obras e desenvolvimento Urbano do município de curio-
nópolis-Pa - data recebiMeNto ProPostas: 29 de abril de 2022. Hora: 
09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site www.curionópo-
lis.pa.gov.br – 13 de abril de 2022 – Daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro.

Protocolo: 785336
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cuRuçÁ
Aviso DE PuBLicAção DE LicitAção  
tiPo PREGão ELEtRôNico REGistRo 

DE PREço Nº 005/2022-PMc 
objeto: registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para aquisição de materiais, insumos e equipamentos destina-
dos ao Projeto Piloto de Piscicultura familiar, a data de abertura será no dia 
28/04/2022 às 09:00hs. o edital encontra-se à disposição no portal do tcM/
Pa e no Portal de compras Públicas. curuçá/Pa, 11 de abril de 2022. JEffER-
soN fERREiRA DE MiRANDA Prefeito Municipal de curuçá/PA.

Protocolo: 785505

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

Aviso DE REPuBLicAção
PREGão ELEtRoNico sRP Nº 009/2022-PMDE 

PRoc. LicitAtÓRio Nº 9/2022-210301  
PRoc. ADMiNistRAtivo Nº 01003013/22

o Município de Dom Eliseu, Prefeitura Municipal, por intermédio do Prego-
eiro, torna público que às 10:00h do dia 26/04/2022, realizará nova tenta-
tiva de licitação, Pregão eletrônico srP, tipo menor preço por item, para a 
coNstitUiÇÃo de registro de PreÇos Para coNtrataÇÃo de eMPre-
sa Para forNeciMeNto de recarga de gás glP e vasilHaMe Para o 
acoNdicioNaMeNto de gás liQUefeito coMPleto visaNdo sUPrir as 
Necessidades básicas da PrefeitUra MUNiciPal, secretarias e fUN-
dos MUNiciPais, destiNados a ateNder os PrograMas e deMais ati-
vidades PreciPUas da PrefeitUra MUNiciPal de doM eliseU, coNfor-
Me esPecificaÇÕes e QUaNtidades estiMadas descritas No terMo 
de referêNcia, aNexo i do edital, a realizar-se na no endereço eletrôni-
co: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. a licitação obedecerá 
ao disposto na lei nº 10.520/2002, decreto Nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, subsidiada pela lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e no departamento de 
licitações da Prefeitura, localizado na av. juscelino Kubitschek de oliveira, 
nº02, centro, deste Município - ceP: 68.633-000, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs. informa-
ções: licita.pmde@gmail.com.

felipe Gabriel correa Barros
Pregoeiro Municipal

Protocolo: 785508

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO

.

MuNicíPio DE fARo - PA
“ERRAtA” REfERENtE À PuBLicAção DA PREfEituRA MuNiciPAL DE 
fARo-PA Do DiA 11/04/2022 Do DiÁRio oficiAL Do EstADo Do PARÁ, 
oNDE sE Lê “o M. faro realizara No dia 26/04/22 Às 16 00 Hs P.e. 
N 2022/13”, Lê-sE “o M. faro realizara No dia 28/04/22 Às 16:00 Hs 
P.e. N 2022/13 objeto: PregÃo eletroNico Para registro de PreÇos 
Para a coNtrataÇÃo de eMPresa Para aQUisiÇÃo de 49.776,48 litros 
de Óleo diesel s-10 Para a recUPeraÇÃo de 22,26 KM de estradas 
viciNais (aibi, arUbi e UbiM) coNveNio 49/2022 - setraN”.

Aviso DE cHAMADA 
PúBLicA Nº 7/0012022 - DL - PMf-sEMED

chamada Publica Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar rural e/ou dos empreendedores familiar rurais ou suas organi-
zações, para atender os alunos da educação básica, da creche, Pré-escolar, 
ensino fundamental, educação de jovens e adultos, aee, educação indígena 
e os alunos do ensino médio atendidos pela rede Municipal de educação de 
faro/Pa, de acordo com as diretrizes do programa Nacional de alimentação 
escolar - PNae, conforme o anexo i do termo de referência. recebimento 
dos projetos de vendas a partir do dia: 19/04/2022 até o dia 09/05/2022. 
abertura da sessão Pública: 10/05/2022 às 10:00hs. retirado do edital. sala 
da comissão de Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de faro/
Pa, localizada na rua dr. dionisio bentes nº s/N bairro centro faro - Pa ceP: 
68.280-000, das 8hs às 14hs de segunda a sexta. dúvidas e esclarecimentos 
no e-mail: licitacaofaro@gmail.com. Poderá ser retirado gratuitamente no ju-
risdicionados (http:www.tcm.pa.gov.br) e no https://faro.pa.gov.br.

Protocolo: 785509

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE fLoREstA Do ARAGuAiA/PA
ExtRAto DE coNtRAto. P. E. N° 04/2022 

objeto: aquisição de óleo diesel s10 para a secretaria Mun. de obras e 
transportes, conforme convênio nº088/d a secretaria de estado de transpor-
te - setraN e o Município de floresta do araguaia/Pa. contratada: comercial 
de combustivel de floresta ltda. contratante: PMfa. contrato nº 122/2022. 
valor: r$ 1.436.614,00. vigência: 08/04/2022 a 31/12/2022. 
Divailton M. de souza - Presidente da cPL .

Protocolo: 785511

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico: 

Nº PE 14/2022-PMGP: 29/04/2022 - Hora: 09h01min.
objeto: registro de preços para eventual aquisição de peças para manutenção 
em máquinas pesadas, para atender as necessidades das secretarias Municipais 
do Município de goianésia do Pará - Pa, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no edital e seus anexos. o edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no portal da transparência do Município de goianésia do Pará, Mural de 
licitações - tcM/Pa, e-mail, cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. Ailton ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 785514

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

sEcREtARiA MuNiciPAL DE sAúDE DE iGARAPé-MiRi
Aviso DE LicitAção

PREGão ELEtRoNico Nº 011/2022-cPL/sEMsA-sRP 
tipo: - Menor preço por item. Pregão eletrônico para registro de preço para 
eventual registro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal coNtrataÇÃo de 
eMPresa Para forNeciMeNto de Materiais de coNstrUÇÃo, HiraÚli-
co e elÉtrico. abertura: 29/04/2022 às 08h30. informações: pregoeiroig-
miri@gmail.com. edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Nazianne Barbosa Pena-secretaria Municipal de saúde
Protocolo: 785517

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

Aviso DE LicitAção  
PREGão ELEtRôNico Nº 032/2022-PE/sRP

A PREfEituRA MuNiciPAL DE iPixuNA Do PARÁ, torNa PÚblico 
a todos os iNteressados ao Processo licitatÓrio QUe teM coMo 
objeto: registro de PreÇos Para fUtUra e eveNtUal aQUisiÇÃo de 
gêNeros aliMeNtÍcios Para o PrograMa NacioNal de aliMeNtaÇÃo 
escolar eM ateNdiMeNto as UNidades edUcacioNais da rede MUNi-
ciPal e eNsiNo do MUNicÍPio de iPixUNa do Pará. a abertura será no dia 
29/04/2022, às 08:30 horas www.portaldecompraspublicas.com.br, informa-
ções e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

ARtEMEs siLvA DE oLivEiRA-Prefeito MUNiciPal
Protocolo: 785523

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MAGALHãEs BARAtA
Aviso DE LicitAção 

toMADA DE PREço Nº 001/2022 
abertura: 02/05/2022, às 10:00 hs. objeto: contratação de empresa de enge-
nharia para execução de serviços de construção de 02 (duas) pontes de concreto 
nas localidades fazendinha e vila Nova no município de Magalhães barata. edital 
e anexos: Portal de transparência da Prefeitura Municipal de Magalhães barata 
(site do município),geo obras tcM/Pa,setor de licitações de segunda a sexta-
feira, das 08:00 às 14:00. Leonan Borges Lopes. Presidente cPL.

Protocolo: 785524
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção

termo de Homologação referente ao PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 
012/2022-cEL/PMM, Processo n° 3.256/2022-PMM, objeto: registro de 
PreÇos e seleÇÃo de MelHor ProPosta Para eveNtUal aQUisiÇÃo de 
asseNtos desPortivos, tabela de basQUete HidráUlica MaNUal e 
tabela de basQUete fixa, destiNados a ateNder as Necessidades 
dos giNásios adMiNistrados Pela secretaria MUNiciPal de esPor-
te e lazer, conforme edital e seus anexos; adjudicado e Homologado as 
empresas: v g de soUsa ferreira, cNPj: 23.912.114/0001-03, vencedora 
do item 03 no valor total de r$ 207.000,00. assinatura: em 11/04/2022, se-
cretaria Municipal de administração - José Nilton de Medeiros - secretário.

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
Ata de Registro de Preços n° 042/2022/cEL/sEvoP/PMM. origem: 
PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 012/2022-cEL/PMM, Processo n° 
3.256/2022-PMM, objeto: registro de PreÇos e seleÇÃo de MelHor 
ProPosta Para eveNtUal aQUisiÇÃo de asseNtos desPortivos, ta-
bela de basQUete HidráUlica MaNUal e tabela de basQUete fixa, 
destiNados a ateNder as Necessidades dos giNásios adMiNistra-
dos Pela secretaria MUNiciPal de esPorte e lazer, as empresas: v g 
de soUsa ferreira, cNPj: 23.912.114/0001-03, vencedora do item 03 no 
valor total de r$ 207.000,00. assinatura: em 12/04/2022, secretaria Munici-
pal de administração - José Nilton de Medeiros - secretário.

Protocolo: 785527

Aviso DE LicitAção
PRocEsso DE LicitAção N° 6.983/2022-PMM  

Modalidade toMADA DE PREços Nº 014/2022-cEL/sEvoP/PMM - tipo Me-
nor Preço Por lote. data da sessão: 04/Maio/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNtrataÇÃo de Pessoa jUrÍdica Para fabricaÇÃo e iNsta-
laÇÃo de Mobiliário sob Medida, eM Materiais tiPo Mdf, Metálicos 
e Madeira, a sereM MoNtados e iNstalados Nas dePeNdêNcias dos 
Postos de saÚde, Ubs três Poderes. recursos: erário Municipal - inte-
gra do edital e informações: sala da cel/sevoP/PMM - Prédio da secretaria 
Municipal de obras - sevoP, rod. br 230 - Km 5,5 - bairro Nova Marabá, 
Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. 
franklin carneiro da silva - Presidente da cEL/sEvoP/PMM.

Protocolo: 785529

Aviso DE REvoGAção
PRocEsso Nº 6778/2018-PMM 

PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 023/2018-cEL/sEvoP/PMM 
objeto: registro de PreÇos Para eveNtUal aQUisiÇÃo de eletro-
doMÉsticos, sPlit e MÓveis Para escritÓrio, Para ateNder Às Ne-
cessidades da secretaria MUNiciPal de viaÇÃo e obras PUblicas/
sevoP. o secretário Municipal de viação e obras Públicas, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o art. 49, caput, da lei nº 8.666/93, 
por interesse da administração, resolve: revogar em todos os seus termos o 
Processo Nº 6778/2018-PMM, PregÃo PreseNcial (srP) Nº 023/2018-
cel/sevoP/PMM. Marabá/Pa, 09 de novembro de 2018. fábio cardoso Mo-
reira - secretário.

Protocolo: 785532

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
suPERiNtENDêNciA DE DEsENvoLviMENto uRBANo

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 215/2022/sDu 
Processo Administrativo nº 1.830/2022/PMM, autuado na Modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 020/2022/cel/sevoP/PMM, objeto: 
aQUisiÇÃo de Materiais de coNsUMo (gênero alimentícios, materiais 
descartáveis, utensílios para cozinha e material de limpeza), para atender as 
necessidades da superintendência de desenvolvimento urbano e demais uni-
dades vinculadas a esta secretaria. empresa: v g de soUsa ferreira, cNPj 
sob o nº 23.912.114/0001-03; valor r$ 11.467,00 (onze mil, quatrocentos e 
sessenta e sete reais). assinatura 12/04/2022, vigência: 31/12/2022. Man-
cipor oliveira Lopes, superintendente.

Protocolo: 785534
  

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
Aviso DE LicitAção

PREGão sRP ELEtRôNico Nº 034/2022-cPL/PMM 
PRocEsso Nº 4.376/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo de dis-
puta: aberto/fecHado. data do certame: 03/05/2022. Horário: 09:00 (ho-
rário de brasília-df). objeto registro de PreÇos Para eveNtUal aQUi-
siÇÃo de acessÓrios, PerifÉricos, eQUiPaMeNtos e sUPriMeNtos 
de iNforMática, destiNados a sUPrir as deMaNdas oPeracioNais 
da rede PÚblica de eNsiNo e da secretaria MUNiciPal de edUca-
ÇÃo - seMed. Uasg: 927862. Íntegra do edital no site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/, informações: sala da cPl/PMM - edifício ernesto frota, 
situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, bairro: 
Nova Marabá, ceP: 68.509-060, Marabá, Pará. telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 13/04/2022.

RAPHAEL cotA DiAs
Pregoeiro cPl/PMM-Portaria nº 831/2022-gP

Protocolo: 785535

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE HoMoLoGAção

PREGão PREsENciAL sRP Nº 021-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 4.213/2022-PMM. objeto: registro de PreÇo 
Para eveNtUal aQUisiÇÃo de Material e PiNto caiPira Para o foMeN-
to da cadeia de avicUltUra No MUNicÍPio de Marabá. onde sagraram 
vencedoras as empresas: braga distribUidora coMercio e serviÇos 
ltda, inscrita no cNPj sob no 42.122.046/0001-23, vencedora dos itens: 
01, 02, 03 perfazendo o valor total de r$ 399.970,00 (trezentos e noventa 
e nove mil novecentos e setenta reais), eletroforte coMÉrcio & iNcor-
PoraÇÕes eireli, inscrita no cNPj sob no 09.271.706/0001-62, vencedora 
do item: 04 perfazendo o valor total r$ 46.788,00 (Quarenta e seis mil, se-
tecentos e oitenta e oito reais), sÓ raÇÕes distribUidora ltda, inscrita 
no cNPj sob no 20.852.537/0001-97, vencedora dos itens: 05, 06, 07, 08, 
09 perfazendo o valor total de r$ 265.000,00 (duzentos e sessenta cinco mil 
reais), pelo que HoMologo o resultado. Marabá 13/04/2022 - Jose Nilton 
de Medeiros - secretário Municipal de Administração - sEMAD - Por-
taria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 785536

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE viAção E oBRAs PúBLicAs

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 194/2022/sEvoP
Processo Administrativo N.º 21.588/2021-PMM, autuado na modalida-
de PregÃo eletrôNico (srP) N.º 110/2021-cPl/PMM, ata de registro de 
Preços N.º 408/2021-cPl/PMM objeto: aquisição de combustível tipo gasoli-
na, diesel comum e diesel s-10 para atender as necessidades da secretaria 
Municipal de viação e obras públicas - sevoP; empresa: j & M serviÇos 
e coMercio ltda, cNPj Nº 26.734.678/0001-91; valor r$ 2.795.250,00 
(dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), 
assinatura 04/04/2022 vigência: 31/12/2022. 
fabio cardoso Moreira, secretário Municipal de obras.

Protocolo: 785537

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE Novo PRoGREsso
Aviso DE LicitAção 

toMADA DE PREços Nº 001/2022 
objeto: contratação de empresa para execução dos trabalhos de construção 
de galerias em concreto na avenida jamanxim e rua cristalina, no município 
de Novo Progresso - PA, conforme convênio firmado entre o Estado do Pará 
através da secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
- sedoP e o Município de Novo Progresso/Pa. tomada de Preços001/2022. 
tipo: Menor Preço global. data de abertura: 02/05/2022. Hora 08h00min 
(hora local). endereço para informações: trav. belém, nº 768,bairro jardim 
europa, Novo Progresso/Pa.o edital e seus anexos encontram-se disponí-
veis no referido endereço e no site www.novoprogresso.pa.gov.br. Horário de 
atendimento 07h00 as 13h00 (hora local). 
Eliane tomás dos santos - Presidente da cPL

Protocolo: 785538

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ÓBiDos
Avisos DE LicitAção. 

o Município De Óbidos/Pa torna Público Que realizará licitação Na Mo-
dalidade Pregão eletrônico srp Nº 011/2022, do tipo Menor Preço de 
Acordo Com As Especificações Do Edital, Visando À Registro De Preços 
Que objetiva a contratação de empresa especializada Para futura e even-
tual aquisição de equipamento/Material Permanente Nº. da Proposta: 
11884.818000/1190-12-centro de atencao Psicossocial caps i, da secreta-
ria Municipal de saúde do Municipio de Óbidos/Pa. realização 28/04/2022 Às 
08:30, o edital completo estará À disposição No site: Www.bllcompras.com 
e No sitio eletrônico do Município: www.obidos.pa.gov.br/Portal-da-transparen-
cia/  - licitações - ou Portal www.tcm.pa.gov.br.
o Município De Óbidos/Pa torna Público Que realizará licitação Na Mo-
dalidade Pregão eletrônico srp Nº 012/2022, do tipo Menor Preço de acor-
do Com As Especificações Do Edital, Visando À Registro De Preço  Que Ob-
jetiva aquisição de equipamento/Material Permanente Nº. da Proposta: 
11.884.818000/1180-04 - centro de saúde de Óbidos, Posto de saúde 
arapucu, Posto de saúde de igarape açu, Posto de saúde são jose e Uni-
dade de saúde do crumu, da secretaria Municipal de saúde do Municipio 
de Óbidos-Pa. realização 29/04/2022 Às 08:30, o edital completo estará À 
disposição No site: Www.bllcompras.com e No sitio eletrônico do Municí-
pio: www.obidos.pa.gov.br/Portal-da-transparencia/  - licitações - ou Portal 
www.tcm.pa.gov.br.
o Município De Óbidos/Pa torna Público Que realizará licitação Na Moda-
lidade Pregão eletrônico srp Nº 013/2022, do tipo Menor Preço de acordo 
Com As Especificações Do Edital, Visando À Registro De Preço Que Objetiva 
aquisição de combustível (gasolina comum automotiva, micro filtrada, óleo 
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diesel automotivo s 500, micro filtrado, óleo bio-diesel automotivo s-10, micro 
filtrado), para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Óbidos e suas 
secretarias e fundos Municipais (seMad, seMPof, seMab, seMa, seMg, 
seMPar, seUrbi, seMed, seMdes, seMsa), no exercício de 2022. reali-
zação 02/05/2022 às 08:30, o edital completo estará À disposição No site: 
www.bllcompras.com e No sitio eletrônico do Município: www.obidos.pa.gov.
br/Portal-da-transparencia/  - licitações - ou Portal www.tcm.pa.gov.br.
o Município De Óbidos/Pa torna Público Que realizará licitação Na Modali-
dade Pregão eletrônico srp Nº 014/2022, do tipo Menor Preço de acordo com 
As Especificações Do Edital, Visando À Registro De Preço Que Objetiva aquisição 
de gêneros alimentícios industrializado, hortifrúti granjeiro e carne bovina/ave, 
para atender às demandas da Prefeitura Municipal de Óbidos e suas secreta-
rias e fundos Municipais (seMad, seMPof, seMab, seMa, seMcUlt, seMel, 
seMg, seMPar, seUrbi, coordenadoria Municipal de Proteção e defesa ci-
vil, gabinete, seMed, seMdes, seMsa), no exercício de 2022. realização 
03/05/2022 às 08:30, o edital completo estará À disposição No site: www.
bllcompras.com e No sitio eletrônico do Município: www.obidos.pa.gov.br/
Portal-da-transparencia/  - licitações - ou Portal www.tcm.pa.gov.br. Marie-
ta Pinheiro - Pregoeira da PMo.

Protocolo: 785539

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ouRéM
ExtRAto DE coNtRAto 

coNtRAto Nº 2022-1003-001. cPL/PMo, decorrente do Processo licitató-
rio carta coNvite Nº 003/2022. objeto: contratação de empresas para cons-
trução de Meio fio em concreto, nas principais vias da zona Urbana e rural do 
Município de ourém/Pa, adjudicado no dia 09/03/2022, Homologado no dia 
09/03/2022, contratante: Prefeitura Municipal de ourém, contratado(a): cons-
trutora construfort eireli - epp cNPj: 11.402.701/0001-73. valor do contrato: 
r$ 310.499,32 (trezentos e dez mil quatrocentos e noventa e nove reais e 
trinta e dois centavos). celebrado entre as partes em 10/03/2022. Prazo de 
vigência: 360(trezentos e sessenta); dias. francisco Roberto uchoa cruz 
- Prefeito Municipal.

Protocolo: 785540

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MuNicíPio DE PAcAJÁ /EstADo Do PARÁ
fuNDo MuNiciPAL DE AssistêNciA sociAL

ExtRAto DE coNtRAto Nº 20220281
oRiGEM: ARP 03 PREGão Nº PE sRP 004/2022

coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social
coNtratada(o).....: coNstrUtora cristaliNa ltda
cNPj: 35.748.157/0001-84
oBJEto.......: contratação de empresa para o fornecimento e instalação de 
janelas, portas, lousas e placas de vidro temperado destinado ao atendimento 
da secretaria de assistencia social de Pacajá-Pa.
valor total........: r$ 68.340,00 (sessenta e oito mil e trezentos e quarenta 
reais).
PrograMa de trabalHo…: exercício 2021 atividade, 2.033, 2.039, 2.042, 
2.047 Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material per-
manente,
vigêNcia: 08 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLEiDE fERREiRA cHAvEs
Pregoeira

Protocolo: 785541

MuNicíPio DE PAcAJÁ/EstADo Do PARÁ
fuNDo MuNiciPAL DE sAúDE
ExtRAto DE A.R.P Nº04/2022

AtA DE REGistRo DE PREços Nº 04/2022
oRiGEM PREGão ELEtRoNico 003/2022

oBJEto: a presente ata tem por objeto registro de Preço visando a con-
tratação de empresa para fornecimento de oxigenio medicinal, umidificador e 
mascara de oxigenio, carrinho de transporte de cilindro, valvula reguladora de 
oxigenio, para atender as demandas do fundo Municipal de saúde de Pacajá -Pa.
EMPREsAs vENcEDoRA:
01- gas Nobre do brasil iNdUstria e coMercio de gases eireli; 
c.N.P.j. nº 24.878.503/0001-22 subtotal adjudicado: r$ 448.000,00 (Qua-
trocentos e quarenta e oito mil reais).
02- brasil Norte coMercio de ferrageNs e ferraMeNtas ltda;  
c.N.P.j. nº 34.640.631/0001-97
subtotal adjudicado: r$ 20.520,00 (vinte mil e quinhentos e vinte reais).
Pacajá/Pa, 12 de abril 2022.

cLEiDE fERREiRA cHAvEs
Pregoeira

Protocolo: 785542

MuNicíPio DE PAcAJÁ /EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ

ExtRAto DE coNtRAto Nº 20220292
oRiGEM: ARP 030 PREGão Nº PE sRP 054/2022

coNtrataNte........: PrefeitUra MUNiciPal de Pacajá
coNtratada(o).....: d e Macedo PoNtes eireli
cNPj: 40.284.701/0001-14
oBJEto.......: aquisição de tintas e materiais de pintura destinado ao atendi-
mento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá.
valor total........: r$ 159.500,50 (cento e cinquenta e nove mil, quinhen-
tos reais e cinquenta centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.088, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
vigêNcia: 12 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLEiDE fERREiRA cHAvEs
Pregoeira

Protocolo: 785543

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

Aviso DE LicitAção  
PREGão PREsENciAL n° 9/2022-00021  

PARA sistEMA DE REGistRo DE PREços 
objeto: contratação de empresa para serviços de usinagem e fornecimento 
de cbUQ, para aplicação nos serviços de correção de pavimento (tapa-bu-
raco/panos) no perímetro Urbano do Município de Paragominas. Nova aber-
tura: 29/04/2022 as 09:00 hs. a retirada do edital deverá ser efetuada de 
segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 14h as 18h, na sede da Prefei-
tura Municipal de Paragominas/Pa, sito na rua do contorno, 1212 - centro. 
Pgm: 13/04/2022. Elmaicon souza da conceição - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-gPP.

Protocolo: 785544

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

REAviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 012/2022-fMs

o fundo Municipal de saúde de Pau D’arco - PA, por intermédio do setor 
de licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
eletrônico tipo menor preço por item, objeto: registro de PreÇos visaN-
do fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada forNeciMeNto 
de MedicaMeNtos (ateNÇÃo básica e coNtrolados) Para sereM Uti-
lizados No sisteMa de saÚde PÚblica do MUNicÍPio de PaU d’arco-
Pa, No exercÍcio de 2022. data e horário do início da disputa: 09:01 horas 
do dia 28/04/2022. de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se no Portal de compras Pública https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal nº  
10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas. o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados no Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/licita-
coes-e-contratos/ e no Mural das licitações do tcM/Pa, https://www.tcm.
pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 11 de abril de 2022.
cLEitoN fERREiRA cHAvEs
secretário Municipal de saúde

Protocolo: 785545

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
Aviso DE HoMoLoGAção 

PREGão ELEtRôNico Nº 008/2022 
A Prefeitura Municipal de Placas cNPj Nº 01.611.858/0001-55 através do 
torna público que conforme processo administrativo 029/2022, referente ao 
Pregão eletrônico nº 008/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homo-
logado seu resultado no dia 13/04/2022, pela Prefeita Municipal leila raquel 
Possimoser. objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de Ma-
terial esportivo para atender as necessidades da sec. Mun. de esporte. e sec. 
Municipal de educação/fUNdeb. vencedora Parcial: j l P oliveira eireli cNPj 
31.785.459/0001-71. valor total: r$ 1.339.649,56 (hum milhão trezentos e 
trinta e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis). Leila 
Raquel Possimoser - Prefeita municipal.

Protocolo: 785546
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE QuAtiPuRu
ExtRAto DE coNtRAto 

toMADA DE PREços Nº 2/2022-001 
objeto: construção de uma Quadra Poliesportiva com arquibancada e sem 
cobertura no distrito de boa vista e conclusão da construção do ginásio Po-
liesportivo com uma arquibarcanda e vestiário no bairro vitalândia, no Munici-
pio de Quatipuru/Pa. contrato nº 20220409. contratante: Prefeitura Municipal 
de Quatipuru. contratada(o): terra luz construções e serviços ltda - epp, 
cnpj 14.045.720/0001-88. valor total: r$ 606.712,81 (seiscentos e seis mil, 
setecentos e doze reais e oitenta e um centavos). vigência: 04 de abril de 
2022 a 04 de julho de 2022. data da assinatura: 04 de abril de 2022. Jose 
Augusto Dias da silva - Prefeito.

Protocolo: 785547

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA

.

Aviso DE LicitAçÕEs
MoDALiDADE: toMADA DE PREços N. º 004/2022 

Processo Licitatório n.º 026/2022-000004. tiPo: Menor Preço Global 
oBJEto: contratação de empresa para execução de serviços de engenharia 
para recomposição de pavimentação asfáltica, no município de rio Maria-Pa, 
neste estado. (convênio 045/2022 sedoP/PrMr). Prazo Para eNtrega e 
abertUra dos eNveloPes: dia 29 de abril de 2022 às 09h45m. regiMeNto: 
lei federal n. º 8.666/93 de 21 de julho de 1993 com as alterações da lei n. º 
8.883/94, e demais alterações posteriores e lei complementar n. º 123/2006. 
iNforMaÇÕes: o edital completo e esclarecimentos poderão ser obtidos junto 
a cPl, das 08h00m às 12h00m, nos dias úteis. endereço da Prefeitura: av. rio 
Maria, 660, centro, ceP: 68.530-000, rio Maria - Pa. fone (94) 99165-0735. rio 
Maria - Pa, 13 de abril de 2022. Marco Rolim - Presidente da c.P.L.

Protocolo: 785548

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ/PA
Aviso DE LicitAção

A Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/PA torna público 
a abertura do PregÃo eletrôNico Nº 0014/2022, tiPo MeNor PreÇo, 
Modo de disPUta aberto para registro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal aQUisiÇÃo de coMbUstÍveis, objetivaNdo ateNder as de-
MaNdas da PrefeitUra, secretarias e fUNdos MUNiciPais de saNta 
bárbara do Pará/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e 
julgamento será no dia 29 de abril de 2022 por meio do endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, Uasg: 980369, às 09:00hs. edital e 
anexos: https://santabarbara.pa.gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.
br, Uasg: 980369; Portal tcM/Pa; setor de licitações: rodovia augusto Meira 
filho, KM 17, s/Nº, sala de licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsanta-
barbara2022@gmail.com.

Priscila spindola franchi
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 785549

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
Aviso DE cHAMAMENto PúBLico 

cHAMAMENto PúBLico Nº 001/2022 
o Município de santarém, por intermédio da secretaria Municipal de saúde 
- seMsa, torna público, para conhecimento dos interessados que estará dis-
ponível no sítio eletrônico www.santarem.pa.gov.br o instrumento de chama-
mento Público nº 001/2022, que visa “credenciamento de Pessoas jurídicas 
interessadas na Prestação de serviços ambulatoriais e Hospitalares de He-
modiálise na linha de cuidado da Pessoa com doença renal crôNica-drc e 
agudizada Para atendimento da demanda da secretaria Municipal de saúde”, 
constante na (tabela em anexo). a íntegra do edital encontra-se à disposi-
ção dos interessados, a partir do dia 14/04/2022 no endereço da secretaria 
Municipal de saúde - seMsa ou no site: www.santarem.pa.gov.br. a entrega 
da documentação será a partir do dia 18/04/2022 até 17/05/2022 em dias 
úteis no horário das 09h às 13h. celina da silva Liberal - Presidente da 
comissão Permanente de Licitação.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
PoRtARiA Nº 036/2022

A secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções 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 n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
DEciDE:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo fiscais do contrato 
oriundo da tomada de Preços 005/2022 - seMsa, que tem como objeto a 
contratação de empresa Habilitada Para construção de Unidade básica de 
saúde da comunidade boa vista do tapará no Município de santarém; titu-
lar - gabriel rodrigues gomes - Matrícula: 87136, cPf nº 016.716.172-58 e 
rg 6841584 -servidor/seMsa. suplente - jédson silva Monteles - Matrícu-
la: 89805, cPf n° 897.269.602-15 e rg n° 4820282 - ssP/Pa, servidor da 
seMsa
art. 2º. esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. santarém/Pa, de 13 de abril de 
2022. vânia Maria Azevedo Portela - secretaria Municipal de saúde/
Decreto nº 744/2021 - GAP/PMs de 22/03/2021.

PoRtARiA Nº 037/2022
A secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atribui-
ções 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 n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
DEciDE:
Art. 1º. Nomear os servidoresabaixo designadoscomo fiscais do contrato 
oriundo da dispensa de licitação 016/2022-seMsa, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada Para serviço de locação de Micro oni-
bus Para o transporte de Pacientes do setor de Hemodiálise da secretaria de 
saúde de santarém; titular - Manoel castro soares - Matrícula 89485, cPf: 
118.982.314-43 e rg Nº 6739505 - ssP/Pa, servidor da seMsa. suplente - 
rosivan da silva souza - Matrícula: 60523, cPf n° 449.417.902-78 e rg n° 
2475279 - ssP/Pa, servidor da seMsa .
art. 2º. esta portaria entra em vigor a contar da datade sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação, registre-
se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. santarém/Pa, de 13 de abril de 
2022. vânia Maria azevedo Portela - secretaria Municipal de saúde/ decreto 
nº 744/2021 - gaP/PMs de 22/03/2021.

Protocolo: 785550

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

coMuNicADo DE NoMEAção DE cANDiDAtos 
Do coNcuRso PúBLico Nº 001/2020  
MuNicíPio DE sANtARéM Novo - PA

objeto: decreto nº 030, de 12 de abril de 2022 que dispõe sobre a nomeação 
de candidatos classificados no Concurso Público nº 001/2020 para o preenchi-
mento de vagas de provimento efetivo.
o endereço eletrônico para consulta do inteiro teor do decreto anexo, constando 
a relação de nomes dos candidatos nomeados, encontra-se sob o Url:
https://santaremnovo.pa.gov.br/decreto-n30-de-12-04-2022/

santarém Novo - Pa, 12/04/2022
thiago Reis Pimentel

Prefeito Municipal
Protocolo: 785558

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

Aviso DE LicitAção
REGistRo DE PREços PARA PREGão 

ELEtRôNico Nº 9/2022-0701001-PE-sRP-PMsAt
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 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará sessão 
pública no procedimento registro de PreÇos para PregÃo eletrôNico 
Nº 9/2022-0701001-Pe-srP-PMsat, visando o registro de PreÇos Para 
eveNtUal e fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para 
PrestaÇÃo de serviÇos de traNsPorte escolar, dos alUNos da 
edUcaÇÃo básica da rede PÚblica de eNsiNo MUNiciPal e estadU-
al 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.portaldecompras-
publicas.com.br.
ABERtuRA: 02/05/2022 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, 
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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: 785559

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são GERALDo Do ARAGuAiA
ExtRAto DE coNtRAto

PREGão PREsENciAL Nº. 9/2022-013  
PRAzo DE viGêNciA 11.04.2022 A 31.12.2022

oBJEto: contratação de empresa para prestação de serviços de manuten-
ção e reforma de carteiras escolares, mobiliários, fabricação e reforma de 
toldos, tendas e serralheria. dotação orçamentaria: 2.006, 2.060, 2.076, 
2.089. Prefeitura Mul. de são geraldo do araguaia, cNPj: 10.249.241/0001-
22, contratadas: c. s. de araUjo - taPeÇaria e traNsPorte - Me, cNPj: 
07.241.990/0001-07, ct N. 20220148, valor: 9.580,00, ct N. 20220149, 
valor: 96.060,00, ct N. 20220150, valor: 14.036,00, ct N. 20220151, valor: 
443.050,00; a M Moreira goNÇalves eireli, cNPj: 27.679.382/0001-88. 
ct N. 20220152, valor: 68.100,00, ct N. 20220153, valor: 44.150,00, ct N. 
20220154, valor: 23.500,00, ct N. 20220155, valor: 64.800,00. são geraldo 
do araguaia - Pa, 12 de abril de 2022, 
Ordenador (a) de despesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são GERALDo Do ARAGuAiA
ExtRAto DE coNtRAto

PREGão PREsENciAL Nº. 9/2022-016 
PRAzo DE viGêNciA 12.04.2022 A 31.12.2022

oBJEto: aquisição de peças para veículos leves e pesados. dotação orçamen-
taria: 2.043, 2.060, 2.076, 2.089. Prefeitura Mul. de são geraldo do araguaia, 
cNPj: 10.249.241/0001-22, contratadas: r do carMo soares eireli, cNPj: 
08.542.455/0001-40, ct N. 20220167, valor: 199.965,80, ct N. 20220168, 
valor: 317.406,60, ct N. 20220169, valor: 363.536,00, ct N. 20220170, va-
lor: 50.756,00; v. alves da silva eireli, cNPj: 11.801.411/0001-00. ct 
N. 20220171, valor: 181.440,20, ct N. 20220172, valor: 309.056,02, ct N. 
20220173, valor: 364.081,00, ct N. 20220174, valor: 72.343,00. são geraldo 
do araguaia - Pa, 12 de abril de 2022, Ordenador (a) de despesas, Jefferson 
Douglas Jesus oliveira.

Protocolo: 785551

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

Aviso DE LicitAção
o MuNicíPio são João DE PiRABAs, através da Prefeitura Municipal de 
são joão de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, tatiana s. Martins e equipe 
de apoio, tornam público que fará realizar no dia 28/04/2022 ás 09:00h, o 
Pregão eletrônico n°005/2022/srP, cujo objeto é aquisição de massa asfál-
tica, do tipo concreto betuminoso, usinado a quente, através do sistema de 
registro de Preço. o recebimento de propostas será até 08h50min e início da 
sessão às 9h00min do dia 28/04/2022. o edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso, podendo ser 
consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal de são joão de Pira-
bas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos jurisdicionados do tcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras Públicas: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. informações poderão ser obtidas na sala de licitações 
desta Prefeitura, em horário expediente, sendo das 08h00min às 12h00min, 
no e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone n° 91-985091600. 
ordenadora de Despesas: Kamily Maria ferreira Araújo Gomes.

Protocolo: 785552

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são MiGuEL Do GuAMÁ/PA
Aviso DE HoMoLoGAção

A secretaria Municipal de Educação de são Miguel do Guamá. resolve ho-
mologar em favor das empresas: loedsoN NasciMeNto de soUsa Me, 
cNPj: 14.066.118/0001-27, valor r$ 5.266.293,30 (cinco milhões, duzen-
tos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e três reais e trinta centa-
vos), M e e cristo rei traNsPorte - Me, cNPj: 22.953.097/0001-90, 
valor r$ 821.557,80(oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta 
e sete reais e oitenta centavos), v. H. r. ribeiro & cia ltda - Me, cNPj: 
19.407.080/0001-22, valor de r$ 122.053,50 (cento e vinte e dois mil e cin-

quenta e três reais e cinquenta centavos), edNaldo j. de s. amaral eireli 
- me, cnpj: 27.946.653/0001-14, valor de r$ 3.317.310,60 (três milhões, 
trezentos e dezessete mil, trezentos e dez reais e sessenta centavos), re-
ferente ao pregão eletrônico srp nº 026/2022, processo administrativo nº 
00000038/22 que tem por objeto: registro de preços para contratação de 
serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as ne-
cessidades de locomoção dos alunos  matriculados nas escolas públicas de 
ensino (estadual e municipal), no  município de são miguel do guamá/pa. 
.data da Homologação 13/04/2022.

Aviso DE HoMoLoGAção
A Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá. resolve homologar em 
favor da empresa: Peg Pag coMercio de aliMeNtos eireli, cNPj: 
04.470.529/0001-20, valor r$ 933.880,80 (novecentos e trinta e três mil, 
oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) referente ao Pregão eletrôni-
co srP Nº 011/2022, Processo administrativo Nº 00000053/22 que tem por 
objeto: registro de preços para aquisição de água mineral, gelo em escama 
e recarga de  gás (glp) 13kg, objetivando atender as necessidades da prefei-
tura, secretarias  e fundos municipais de são miguel do guamá/pará. .data da 
Homologação 13/04/2022.

Eduardo sampaio Gomes Leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 785553

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

EDitAL DA toMADA DE PREços Nº 001/PMs/2022
PRocEsso ADMiNistRAtivo 

DE LicitAção Nº 003/PMs/2022
ExtRAto Do coNtRAto DE PREstAção 

DE sERviços Nº 003/PMs/2022
coNtRAtANtE: Município de saPUcaia, inscrito no cNPj(Mf) sob o nº 
01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, Nº 77, centro, sapucaia - Pará.
coNtRADADA: a P sott coNstrUtora eireli, inscrita no cNPj (Mf) sob 
o nº 16.822.467/0001-57, estabelecida na rUa cUritiba, s/Nº, Qd 19, lt 
13, alto ParaNa, redeNÇÃo - Pa, ceP: 68.550-017, inscrita no cNPj nº. 
16.822.467/0001-57, fone; (63) 99977-7438, e-mail: apsjsott@gmail.com.
oBJEto: execução pela coNtratada das obras e serviÇos de refor-
Ma do HosPital MUNiciPal de saPUcaia, sapucaia, estado do Pará, refe-
rente à tomada de Preços nº 001/PMs/2022.
vALoR Do coNtRAto: o MUNicÍPio de saPUcaia pagará à coNtra-
tada, pela execução das obras, objeto deste contrato, o preço total de r$: 
1.742.955,36 (um milhão e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e 
cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos):
AMPARo LEGAL: art. 23, inciso i, da lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993. 
decreto Nº 9.412, de 18 de junho de 2018. as despesas com a execução 
das obras, mediante a emissão de nota de empenho, correrão à conta dos 
recursos previstos nos seguintes elementos orçamentários: coNvêNio Nº.  
015/2021, Processo Nº 2021/1126929.
viGêNciA E EficÁciA: o Prazo máximo para vigência do contrato será de 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos a partir da sua assina-
tura, podendo este prazo ser prorrogado, mediante necessidade e interesse 
das partes, devidamente justificado, nos termos do Art. 57 Inciso I, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações.
viNcuLAção Ao EDitAL E À PRoPostA DA coNtRAtADA: a execução das 
obras previstas na cláusula Primeira obedecerá ao estipulado neste contrato, 
bem como às disposições do edital de tomada de Preços nº 001/PMs/2022, 
além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA, na proposta firmada em 
04/04/2022, dirigida ao MUNicÍPio de saPUcaia, contendo os preços uni-
tário e total das obras a serem executadas, documentos esses constantes do 
Processo administrativo de licitação nº 003/PMs/2022 e que independente 
de transcrição fazem parte integrante e complementar deste contrato

data da assiNatUra: 12 de abril de 2022.
MUNicÍPio de saPUcaia - Pará.
WiLtoN MiRANDA DE LiMA

Prefeito Municipal
coNtrataNte

Protocolo: 785554
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.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MuNicíPio DE tERRA sANtA - PA
o MuNicíPio DE t.s. REALizARÁ No DiA 02/05/2022 Às 09:00 
HRs t. P. Nº 00007/2022. objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para 
o forNeciMeNto de refeiÇÕes destiNadas À PMts e deMais fUNdos 
MUNiciPais.o resPectivo edital Pode ser adQUirido No setor de 
licitaÇÕes da PrefeitUra de terra saNta e atravÉs do e-mail: licita-
caopmts@outlook.com.
o MuNicíPio DE t.s. REALizARÁ No DiA 03/05/2022 Às 09:00 HRs 
t. P. Nº 00008/2022. objeto: aQUisiÇÃo de cafÉ da MaNHa laN-
cHes e salgados  destiNados a ateNder as Nescessidades da 
PMts e fUNdos MUNiciPais. o resPectivo edital Pode ser adQUiri-
do No setor de licitaÇÕes da PrefeitUra de terra saNta e atra-
vÉs do e-mail: licitacaopmts@outlook.com.

Protocolo: 785555
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

Aviso DE LicitAção
cHAMADA PúBLicA Nº 2/2022fME

o Município de tucuMã, através da fuNDo MuNiciPAL DE EDucA-
ção, por intermédio da comissão de licitação, torna público que às 09:00 
horas do dia 03 de maio de 2022, fará realizar licitação na modalidade cHa-
Mada PUblica N° 02/2022fMe, para aQUisiÇÃo de gêNeros aliMeNtÍ-
cios da agricUltUra faMiliar e eMPreeNdedor faMiliar rUral Para 
ateNder os alUNos MatricUlados Nas escolas MUNiciPais QUe 
ofertaM a edUcaÇÃo iNfaNtil (crecHe), PrÉ-escola, eNsiNo fUNda-
MeNtal, eNsiNo MÉdio, e edUcaÇÃo de joveNs e adUltos da rede 
PÚblica de eNsiNo do MUNiciPio de tUcUMÃ - Pa, Pelo PrograMa Na-
cioNal de aliMeNtaÇÃo escolar-PNae, aNo letivo de 2022, de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na rua tucuruí, sem 
número, bairro das flores, ao lado da escola elcione barbalho, tucumã - Pará. 
informações e retirada do edital na rua do café, s/Nº, setor alto Morumbi, 
tucumã-Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@
gmail.com, bem como no site do tcM. tUcUMÃ - Pa, 13 de abril de 2022. 
DéBoRA DE souzA MARtiNs - Presidente da cPL.

Protocolo: 785556

.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE vitÓRiA Do xiNGu
Aviso DE LicitAção  

PREGão ELEtRôNico sRP Nº. 9/2022-021-PMvx
oBJEto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimen-
to de água mineral, para contratações futuras. abertUra: 29/04/2022, às 
08:30 horas. LocAL P/ REtiRADA E iNfoRMAçÕEs: o edital estará disponibi-
lizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou 
www.licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede 
da Prefeitura Municipal de vitória do xingu - setor de licitações e contratos, 
situado na avenida Manoel félix de farias nº. 174, bairro centro, vitória do 
xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do xingu/Pa, 13/04/2022. tales 
Duan dos santos sales - Pregoeiro.

Aviso DE LicitAção  
PREGão ELEtRôNico sRP Nº. 9/2022-022-PMvx

oBJEto: contratação de empresa(s) com o objetivo de formar o sistema de 
registro de Preços da administração Pública Municipal, para o fornecimento de 
gás de cozinha, para contratações futuras. abertUra: 29/04/2022, às 11:00 
horas. LocAL P/ REtiRADA E iNfoRMAçÕEs: o edital estará disponibilizado, 
na íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e/ou www.
licitanet.com.br e também poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede da Pre-
feitura Municipal de vitória do xingu - setor de licitações e contratos, situado 
na avenida Manoel félix de farias nº. 174, bairro centro, vitória do xingu/
Pa, das 08:00 às 12:00 horas. vitória do xingu/Pa, 13/04/2022. cleonice da 
silva soares - Pregoeira.

Protocolo: 785557

.

.

PARticuLAREs
.

LAMiNADoRA BoAREtto LtDA
cNPJ: 34.612.911/0001-91 

torna público que recebeu da seMasa/breu branco, a licença de operação 
(lo nº 042/2020) p/ desdobro de Mad. em tora p/ Produção de laminadas de 
Madeira p/ fabricação de compensados e requereu a renovação da mesma.

Protocolo: 785533

fAzENDA siMPLiciDADE, MARLENE scARAMussA 
cPf: 575.868.457-00 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
040/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 785530

sítio PAJEú, Luiz cARLos JoHANN
cPf: 175.972.429-72 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
052/2017 para atividade de cultura de ciclo curto em Paragominas/Pa.

Protocolo: 785531

fAzENDA MADuREiRA, MoYsés scARAMussA 
cPf: 478.833.757-68 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
039/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 785528

HADEx coMéRcio E iNDústRiA DE MADEiRA LtDA. 
cNPJ/Mf Nº 05.661.374/0001-71 

localizada à av. Martinho Monteiro, s/N, lote 07, bairro: Murinin, Município de 
benevides, recebeu da seMas sua licença de operação-l.o, Nº 13329/2022, 
para desdobro de Madeira em tora para Produção de Madeira serrada.

Protocolo: 785516

fAzENDA Dois iRMãos, João ALBERto ALvEs DE fARiAs 
cPf: 624.664.022-20, 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
053/2017 para atividade de criação de bovinos, cultura de ciclo curto e reflo-
restamento em Paragominas/Pa.

Protocolo: 785525

fAzENDA iPAtiNGA, iBEPAR PARticiPAçÕEs LtDA
cNPJ: 02.941.212/0001-07 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
055/2017 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 785526

sERRARiA LucAs LtDA. - EPP 
cNPJ/Mf Nº 03.532.877/0001-11 

localizada à estrada cauaxi-bradesco, Km 140, s/N, zona rural, Município 
de Paragominas, requereu da seMMa/Paragominas sua licença de operação 
- l.o./Protocolo Nº 1104003/22, para desdobro de Madeira em tora para 
Madeira serrada.

Protocolo: 785518

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
torna público que recebeu da seMMa-irituia a licença de atividade rural - 
lar nº007/2022 para a atividade de cultura de ciclo longo - dendê da fazenda 
santa bárbara ii, localizada no mun. de irituia.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
torna público que recebeu da seMMa-irituia a licença de atividade rural - 
lar nº004/2022 para a atividade de cultura de ciclo longo - dendê da fazenda 
são josé, localizada no mun. de irituia.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
torna público que recebeu da seMMa-irituia a licença de atividade rural - 
lar nº005/2022 para a atividade de cultura de ciclo longo - dendê da fazenda 
arauaí, localizada no mun. de irituia.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
torna público que recebeu da seMMa-irituia a licença de atividade rural - 
lar nº006/2022 para a atividade de cultura de ciclo longo - dendê da fazenda 
irituia, localizada no mun. de irituia.

Protocolo: 785519

fAzENDA AGREstA 
AGRoiNDustRiAL fLoREstA s/A - AGREstA 

cNPJ: 04.962.494/0001-46 
torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
062/2017 para atividade de cultura de ciclo curto em Paragominas/Pa.

Protocolo: 785520

fAzENDA BosQuE, MiLtoN sPERAfico 
cPf: 334.909.709-00 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
066/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto em 
Paragominas/Pa.

Protocolo: 785521

fAzENDA cALifoRNiA, iBEPAR PARticiPAçÕEs LtDA 
cNPJ: 02.941.212/0001-07 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
065/2017 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 785522

A EMPREsA EuRocHEM 
fERtiLizANtEs tocANtiNs s.A. 

iNscRitA soBRE o cNPJ Nº 05.571.228/0005-89 
localizada No MUNicÍPio de barcareNa-Pa, torNa PÚblico QUe soli-
citoU jUNto À secretaria estadUal de Meio aMbieNte-seMas, reNo-
vaÇÃo de liceNÇa de oPeraÇÃo - lo Nº 12844/2021, sob o Processo 
Nº 2022/0000004627.

Protocolo: 785512

.

.

EMPREsARiAL
.

cÂMARA MuNiciPAL DE MEDiciLÂNDiA
Aviso DE HoMoLoGAção 

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 002/2022
o Presidente da câmara Municipal de Medicilândia, sr. Jari Ednei 
teixeira, homologa a empresa vencedora: Papelaria Paixao ltda, venceu os 
itens licitados no valor total de r$ 300.351,75 (trezentos mil, trezentos e 
cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).
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ExtRAto DE REGistRo DE PREços 
REGistRo DE PREços Nº 002/2022 

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 002/2022 
Processo: 006/2022; ata de registro de Preços do Pregão eletrônico nº 
002/2022; objeto: contratação de empresa para fornecimento de Mate-
rial Permanente, para atender as demandas da câmara Municipal de Me-
dicilândia; Órgão gerenciador: câmara Municipal de Medicilândia; cNPj nº 
14.136.212/0001-05; detentor da ata de registro de Preços nº 001/2022: 
Papelaria Paixao ltda, cNPj nº 12.548.760/0001-17; vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir de 12/04/2022.

ExtRAto DE coNtRAto 
coNtRAto Nº 006/2022 

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 002/2022 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de Material Permanente, 
para atender as demandas da câmara Municipal de Medicilândia. contrato nº 
006/2022. contratante: câmara Municipal de Medicilândia. contratada: Pape-
laria Paixao ltda. valor r$ 300.351,75 (trezentos mil, trezentos e cinquenta 
e um reais e setenta e cinco centavos). vigência 13/04/2022 à 31/12/2022.

Protocolo: 785494

JAcAMiM DERivADos DE PEtRoLEoLtDA 
cNPJ: 24.550.224/0001-35 

torNa PUblico QUe recebeU da secretaria MUNiciPal de Meio aMbieN-
te - seMMa, do MUNiciPio de saNtareM -Pará, a liceNÇa de oPeraÇÃo 
- lo Nº 2022/0000049, coM validade atÉ 09/03/2026, Para exercicio 
da atividade de coMercio varejista de coMbUstiveis Para veicUlos 
aUtoMotores- Posto reveNdedor de abasteciMeNto, localizado Na 
rodovia saNtareM cUrUa -UNa Pa 370, KM 18, sN, coMUNidade jacaMiM, 
No MUNiciPio de saNtarÉM, estado Pará.

Protocolo: 785488

cÂMARA DE são DoMiNGos Do cAPiM
ExtRAto DE tERMo ADitivo 

Espécie: 4º termo aditivo Processo: Pregão Presencial nº 9/2021-00001, 
contratante: câmara Municipal de são domingos do capim. objeto: aquisi-
ção de combustível, lubrificantes, fluidos de freios, fluidos de radiadores para 
atender as necessidades da câmara Municipal de são domingos do capim. 
origem: contrato 20210005. contratado: M. l. dos santos silva & cia ltda 
inscrito no cNPj nº 02.389.051/0001-82. 4º termo aditivo objetiva a altera-
ção contratual no valor de r$ 1.799,12(mil setecentos e noventa e nove reais 
e doze centavos), nos termos do artigo 65, inciso ii, alínea “d”, da lei federal 
nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 115.788,12(cento 
e quinze mil setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos). Paulo Albino 
Moreira - ordenador de Despesas.

Protocolo: 785493

A fioRi Di BufALA cRiAção DE BufALiNos LtDA 
torna público que requereu da seMMa a renov. da licença de atividade rural 
sob protocolo nº 07/2022, p/pecuária e Beneficiamento de leite da FAZENDA 
coNQUista, localizada no mun. bujaru/Pa.

Protocolo: 785491

sEsi - DEPARtAMENto REGioNAL Do PARÁ
Aviso DE LicitAção

coNcoRRêNciA Nº 014/2022
o sesi - dePartaMeNto regioNal do Pará, através da comissão central 
de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
licitação, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de equipamentos de higiene ocupacional (saldo cr 
094/2021), em atendimento as necessidades do sesi-dr/Pa conforme edital 
e anexo i.
ABERtuRA: 09 de maio de 2022.
LocAL DA ABERtuRA: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Na-
zaré/Belém do Pará.
HoRÁRio DA ABERtuRA: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comercial 
e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiePa - 
http://fiepa.org.br/.

belém (Pa), 18 de abril de 2022.
NEiLtoN cARNEiRo Do NAsciMENto

gerente/Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 785483

DERivADos DE PEtRoLEo MAcHADo LtDA 
cNPJ: 10.252.971/0001-82 

torNa PUblico QUe recebeU da secretaria MUNiciPal de Meio aM-
bieNte - seMMa, do MUNiciPio de saNtareM -Pará, a liceNÇa de 
oPeraÇÃo - lo Nº 2022/0000066, coM validade atÉ 27/03/2026, Para 
exercicio da atividade de coMercio varejista de coMbUstiveis 
Para veicUlos aUtoMotores- Posto reveNdedor de abasteciMeN-
to, localizado Na aveNida taPajÓs, 2061, aldeia, No MUNiciPio de 
saNtarÉM, estado Pará.

Protocolo: 785485

Rio MoJu EMPREENDiMENtos fLoREstAis EiRELi 
cNPJ: 30.729.812/0001-33

torna público que recebeu da secteMa/Moju, a licença de operação (lo nº 
035/2020) p/ desdobro de Mad. em tora p/ Produção de Mad. serrada e seu 
Beneficiamento e Requereu a Renovação da mesma.

Protocolo: 785481

fAzENDA Rio vERMELHo ii, tANiBucA AssEssoRiA 
DE NEGÓcios EMPREsARiAis LtDA 

cNPJ: 07.869.058/0001-15 
torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
048/2017 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 785478

fAzENDA MoNtE siNAi, MAviL MADEiRAs vitoRiA LtDA 
cNPJ: 15.328.412/0001-22 

torna público que requereu a seMMa/Paragominas renovação da lar sob n° 
038/2017 para atividade de criação de bovinos, cultura de ciclo curto e reflo-
restamento em Paragominas/Pa.

Protocolo: 785477

MsR. DE AssuNção ExPoRtADoRA - ME  
cNPJ: 04.765.225/0001-90 

localizada na travessa Porto alegre, 204, bairro jardim Uirapuru, altami-
ra/Pa torna público que recebeu da seMas a licença de operação lo nº 
13180/2021 para comercialização e Manejo de recursos aquáticos vivos.

Protocolo: 785474

suMAtRA BRAziL LtDA 
cNPJ: 45.675.738/0001-97 

torna público que requereu da seMas/Pa licença de operação para comercia-
lização e manejo de recursos aquáticos vivos, porte cii, através do processo 
nº 2022/11986.

Protocolo: 785468

A PARÁ PiGMENtos 
(cNPJ 33.931.510/0001-31) 

torna público que requereu à secretaria de estado de Meio ambiente e sus-
tentabilidade do Pará (seMas/Pa), por meio do Processo nº 2022/11358, a 
renovação da licença de operação n° 12335/2020 para o descomissionamen-
to da bacia de disposição de rejeito 04, barcarena/Pa.

Protocolo: 785470

tiM s.A. 
cNPJ: 02.421.421/0011-93 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente a li-
cença de operação de nº 001/2022 com validade 06/04/2023 para atividade 
de telefonia celular (site PaccH005_4g-caPij1) tipologia - 36.01 - telefonia 
Móvel celular, localizada na rua alameda santo antônio, s/n° - bairro centro 
- cachoeira do Piriá/Pa.

Protocolo: 785472

AGêNciA DE sANEAMENto DE PARAGoMiNAs 
1° tERMo ADitivo nº. 007/2022 - coNt. 007/2022 - PoNto coM iN-
forMática eireli ePP. referente a revisão de valor. valor: r$ 4.878,30. 
vigência: 11/04/2022 a 17/08/2022. fonte de recurso: Próprio. Paragomi-
nas, 11/04/2022. RosiLENE GoMEs costA - ordenadora de Despesas. 
Pgm-13/04/2022.

Protocolo: 785454

A empresa ÁGuAs DE são fRANcisco 
coNcEssioNÁRiA DE sANEAMENto s.A. 

com cNPJ 19.161.754/0001-51, 
torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio aMbieNte e de-
seNvolviMeNto ecoNôMico de barcareNa - Pa, a licença de Prévia lP 
nº 005/2022 e a licença de instalação li nº 007/2022 da eee bacia 04, com 
validade 31/03/2023, para atividade de coleta, transporte, estação elevató-
ria, Tratamento e Destinação final de esgotos, localizado na Avenida Dom Ro-
mualdo coelho, Nº 401, bairro vila dos cabanos, município de barcarena - Pa.

Protocolo: 785455

ERALDo E D GuiMARãEs & ciA LtDA 
Posto PoiNt cAcHoEiRA 

inscrito no cNPJ nº 13.204.998/0001-98 
localizado na rod. br. 163, Km 895, s/N, distrito de castelo de sonhos, 
altamira/Pa, torna público que requeru à secretaria de estado de Meio 
aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa a licença de operação - l.o. 
para transportes de Produtos Perigosos, com Processo de Protocolo N° 
2022/0000011684. foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 785456

sBA toRREs BRAsiL LtDA 
cNPJ: 16.587.135/0001-35 

torna público que recebeu da secretaria Municipal de Meio ambiente de tucu-
ruí/Pa - seMMa-tUcUrUÍ, a licença de instalação - li de n°011/2022 para a 
(estação radio base -erb, situado na travessa joão batista c/a rua Pio dias, 
Qd.11, lote 01, Nova conquista, tucuruí/Pa. br68296), através do processo 
de n°002/2022, com validade até 31.03.2025.

Protocolo: 785457
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EMPREsA s.tAKEMuRA sAKAiRi AQuARiuM LtDA. 
com sede em aNaNiNdeUa solicita a seMas/Pa o pedido de renovação da 
l.o. nº 10854/2017.

Protocolo: 785459

EstADo Do PARÁ
cAMARA MuNiciPAL DE são JoAo Do ARAGuAiA

Avisos DE LicitAção
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE

002/2022 - cMsJA
o Presidente da câmara Municipal de são Joao do Araguaia - Estado 
do Pará, depois de analisado o parecer jurídico e, considerando a legalidade 
do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à inexigibilida-
de nº 002/2022 - cMsja, que tem como objeto: Prestação de serviços de 
assessoria e consultoria jurídica durante o período de 01 fevereiro 2022 a 31 
dezembros 2022.
fuDAMENto LEGAL- art. 25, inciso ii, combinado com o art. 13, incisivo 
iii, da lei federal nº. 8.666/93, e alterações posteriores.
Resolve RAtificAR E HoMoLoGAR o presente em favor do coNtRA-
tADo: isRAEL LiMA RiBEiRo sociEDADE iNDiviDuAL DE ADvocA-
ciA, pessoa jurídica privada, com sede no bairro: folha 27 Quadra 01 -lote 
- 01 - c - fundos s/nº. - bairro Nova - Marabá - inscrita no cNPj sob o nº.  
40.927.276/0001-34.
Ratificado dia 01 de fevereiro de 2022

tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE
001/2021 - cMsJA

o Presidente da câmara Municipal de são Joao do Araguaia - Estado 
do Pará, depois de analisado o parecer jurídico e, considerando a legalidade 
do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à inexigibilida-
de nº 001/2021 - 000 - cMsja, que tem como objeto: Prestação de serviços 
de assessoria e consultoria jurídica durante o período de 04 abril 2021 a 31 
dezembro 2021.
fuDAMENto LEGAL- art. 25, inciso ii, combinado com o art. 13, incisivo 
iii, da lei federal nº. 8.666/93, e alterações posteriores.
Resolve RAtificAR E HoMoLoGAR o presente em favor da coNtRA-
tADA: MouRA E foNsEcA - ADvoGADos AssociADos s/s LtDA, 
pessoa jurídica privada, com sede no bairro: folha 27 Quadra 01 -lote - 
01 - c - fundos s/nº. - bairro Nova - Marabá - inscrita no cNPj sob o nº.  
28.323.001/0001-96 -
* Ratificado dia 13 de abril de 2021

tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE
002/2021 - cMsJA

o Presidente da câmara Municipal de são Joao do Araguaia - Estado 
do Pará, depois de analisado o parecer jurídico e, considerando a legalidade 
do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à inexigibilida-
de nº 002/2021 - 000 - cMsja, que tem como objeto: Prestação de serviços 
de assessoria e consultoria contábeis durante o período de 02 janeiro 2021 a 
31 dezembro 2021.
fuDAMENto LEGAL- art. 25, inciso ii, combinado com o art. 13, incisivo 
iii, da lei federal nº. 8.666/93, e alterações posteriores.
Resolve RAtificAR E HoMoLoGAR o presente em favor da coNtRA-
tADA: AGB coNtABiLiDADE - ME, pessoa jurídica privada, com sede no 
bairro: Nova Marabá, na folha 21, Quadra 02, lote 10, ceP 68507-560, Ma-
rabá - Pa, inscrita no cNPj sob o nº. 11.496.458/0001-08.
*Ratificado dia 02 de janeiro de 2021

Augusto Alves de carvalho Neto
Presidente da câmara Municipal de são joao do araguaia

Protocolo: 785462

sANtos ARtEfAtos DE cERÂMicA LtDA 
cNPJ nº 02.646.856/0001-64 

torna público que requereu junto a seMMa/stM, a renovação da licença de 
operação sob processo nº. 347/2022, para a atividade de fabricação de arte-
fatos de cerâmica, em santarém/Pa.

Protocolo: 785463

LEAL & costA LtDA. 
cNPJ nº 14.069.744/0003-39 

torna público que recebeu da seMMa lo nº 062/2022, válida até 09/04/2023, 
para Posto revendedor de combustíveis, loja de conveniência e troca de 
Óleo, em itaituba/Pa.

Protocolo: 785464

vitoRiA sAMPAio DANtAs 03859404245/ME 
cNPJ:45.812.904/0001-50 

localizado na rua bahia nº73/N. Horizonte, breu branco-Pa, torna público 
que requereu da seMasa/breu branco a licença de operação para a atividade 
de bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.

Protocolo: 785465

i. s. BARBosA sANtARéM LtDA - i. s. BARBosA PRoGREsso 
torna público que recebeu da seMMa - NP, a licença de instalação - li Nº 
006/2022, válida até 15/03/2022, para atividade de comércio varejista de 
combustível para veículos automotores, em Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 785466

BRAsiL Bio fuELs REfLoREstAMENto 
iNDústRiA E coMéRcio s/A 

cNPJ 08.581.205/0004-62 
torna público que recebeu da seMas/Pa, em 07/03/2022, a licença de 
operação 13348/2022 para atividade de Posto de abastecimento. Processo 
33278/2021. tomé açu/Pa.

Protocolo: 785467

REGis PRoMissÓRiA ALtER 
coMéRcio DE coMBustívEis LtDA 

cNPJ nº. 39.759.872/0001-73 
torna público que recebeu junto à seMMa/stM, a licença Prévia nº. 
014/2022, válida até 20/03/2023 e licença de instalação nº. 018/2022, váli-
da até 19/03/2024, para desenvolver atividade de comércio varejista de com-
bustíveis para veículos automotores, em santarém/Pa.

Protocolo: 785441

M c DE vAscoNcELos cAstRo LtDA 
cNPJ n°. 40.447.729/0001-25 

torna público que recebeu junto à seMMa/stM, a licença de operação n°. 
059/2022, válida até 19/03/2026, para desenvolver a atividade de extração 
dos bens minerais areia, cascalho, saibro, laterita ferruginosa e argila, fora 
de corpos hídricos, em santarém/Pa.

Protocolo: 785442

osvALDo A M DA siLvA LtDA 
cNPJ nº. 03.813.156/0001-80 

torna público que recebeu junto à seMMa/stM, a licença Prévia nº. 
013/2022, válida até 10/03/2023 e a licença de instalação nº. 016/2022, 
válida até 11/03/2024, para desenvolver atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, em santarém/Pa.

Protocolo: 785443

tERRAPLENA LtDA 
cNPJ nº 14.698.658/0001-23 

torna público que recebeu da secretaria MUNiciPal de Meio aMbieNte e 
deseNvolviMeNto ecoNôMico - seMade - barcareNa/Pa, a licença Pré-
via Nº004/2022, licença de instalação Nº006/2022 e licença de operação 
Nº083/2022 com validade até 31/03/2023, para a atividade relativa à caNteiro 
de obras coM iNstalaÇÕes adMiNistrativas e oUtras atividades de 
aPoio (oficiNa, taNcageM, eNtre oUtras) localizado na rodovia Pa-483, 
à altura do km 18, s/nº - distrito de vila do conde - barcarena/Pa.

Protocolo: 785451

PELo PREsENtE, o EMPREENDiMENto DENoMiNADo 
cERÂMicA DALsAM LtDA, DEviDAMENtE 

inscrita no cNPJ: 07.839.822/0001-00 
responsável pela extração de argila fora dos recursos hídricos, instalada na 
fazenda do Barro ii, localizada na estrada de acesso a comunidade caiP, 
km 35, zona rural, torna público que requereu a secretária estadual de Meio 
ambiente e sustentabilidade - seMas, do município de Paragominas/Pa, a 
licença de operação - lo para a atividade ora mencionada, localizada no en-
dereço acima citado, no município de Paragominas, município ora requerido.

Protocolo: 785452

iNDustRiA MoNtE ALEGRENsE DE ARtEfAtos 
DE coNcREto LtDA 

cNPJ nº. 04.295.678/0001-08 
torna público que requereu junto à seMMa/stM, a licença de operação sob 
processo nº. 310/2022, para desenvolver atividade de fabricação de artefatos 
de cimento para uso na construção, em santarém/Pa.

Protocolo: 785444

A BRK AMBiENtAL ARAGuAiA sANEAMENto 
inscrita no cNPJ 16.876.276/0004-10 

torna público que requereu no dia 16/02/2022, da secretaria Municipal de 
Meio ambiente seMMa, a renovação da licença de instalação n° 005/2021 
com validade até 17/05/2022, para obras da rampa de acesso a balsa flutu-
ante de captação superficial do Sistema de Abastecimento de Água de San-
tana do araguaia/Pa.

Protocolo: 785446

coNALP coNstRucoEs LtDA
cNPJ nº. 14.930.274/0001-94 

torna público que requereu junto à seMMa/stM, a licença de operação, sob 
processo n° 327/2022, para desenvolver atividade de usina de asfalto, em 
santarém/Pa.

Protocolo: 785447

A empresa cooPERAtivA MistA 
AGRoExtRAtivistA cuRuMucuRi 

inscrita no cNPJ 28.399.702/0001-09 
torna público que recebeu da seMMa - jUrUti, a licença de instalação nº 
002/2022, referente a instalação de uma casa de farinha, localizado no v ramal 
do areal, Pa 257, distrito de castanhal, s/n, juruti - Pa.

Protocolo: 785448
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Balanço patrimonial Em 31 dE dEzEmBro dE 2021 E 2020 
(Em milharEs dE rEais)

Controladora Consolidado

nota 31/12/
2021

31/12/
2020

31/12/
2021

31/12/
2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes 
de caixa 7 15.394 7.476 134.058 84.139
Contas a receber 9 - - 131.684 40.727
Estoques 10 - - 20.444 13.476
Adiantamentos a 
fornecedores 241 2.152 3.254 3.494
Tributos a recuperar 11 4.427 2.239 41.766 14.807
Ativo biológico 12 - - 50.240 40.082
Partes relacionadas 17 - 3.403 - -
Outros ativos - 2.297 2.013 1.548

20.062 17.567 383.459 198.273
 
Não circulante
Realizável a longo 
prazo
Contas a receber 9 - - 727 477
Depósitos judiciais - - 485

- - 1.212 477

Investimento 13 695.807 720.780 - -
Imobilizado 14 21.696 2.495 655.321  627.752
Direito de uso 26 - - 177.568 134.095
Intangível - - 1.981 1.111       
 717.503 723.275 834.870 762.958
 

717.503 723.275 836.082 763.435
 
Total do ativo 737.565 740.842 1.219.541 961.708

Controladora Consolidado

nota 31/12/
2021

31/12/
2020

31/12/
2021

31/12/
2020

Passivo 

Circulante
Empréstimos e 
inanciamentos 20 - - 51.215 -
Debentures 19 - 13.723 - 13.723
Fornecedores 15 573 1.633 48.880 41.967
Obrigações iscais 774 977 10.179 2.524        
Obrigações sociais 16 41.828 18.918 58.605 34.892
Passivo de 
arrendamento 26 - - 21.233 4.297
Tributos diferidos 27 - - 16.751 14.996
Partes relacionadas 17 - - - 2.967
Outros passivos - 11 - 11
 43.175 35.262 206.863 115.377
 
Não circulante

Empréstimos e 
inanciamentos 20 - - 150.000
Debentures 19 - 80.000 - 80.000
Provisões para 
demandas judiciais 18 - - 237 200
Passivo de 
arrendamento 26 - - 168.051 140.551
Tributos diferidos 27 30.661 76.017 30.661 76.017
Obrigação de 
compra (call option) 13 226.030 92.631 226.030 92.631
 256.691 248.648 574.979 389.399
 
Patrimônio líquido 21
Capital social 148.941 148.941 148.941 148.941
Reserva de capital (30.362) 125.626 (30.362) 125.626
Outros resultados 
abrangentes 121.390 121.390 121.390 121.390

Reserva legal 13.531 3.998 13.531 3.998
Reserva de lucros 184.199 56.977 184.199 56.977

- -
 437.699 456.932    437.699 456.932
Total do passivo 
e do patrimônio 
líquido

737.565 740.8421.219.541 961.708

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas.

dEmonstraçõEs do rEsultado ExErCíCios findos Em 
31 dE dEzEmBro dE 2021 E 2020 (Em milharEs dE rEais)

 
Controladora Consolidado

nota 2021 2020 2021 2020
Receita líquida de 
vendas 22 - - 894.235 459.992
Custo das vendas 23 - - (488.891) (313.291)
Valor justo do ativo 
biológico 12 - - 31.103 24.804
Lucro bruto - -   436.447   171.505

Despesas 
administrativas 23 (477) (1.709) (68.698) (48.743)
Despesas 
comerciais 23 - - (19.521) (18.896)
Despesas tributárias 23 (1.239) (1.410) (5.755) (3.660)
Outras despesas 
operacionais, 
líquidas

24 (132.205) 39.831 (132.205) 39.831

Resultado de 
equivalência 
patrimonial

13 285.665 82.291 - -

Resultado 
operacional 151.744 119.003 210.268 140.037

Receitas inanceiras 25 17 3 5.534 1.012
Despesas 
inanceiras 25 (6.454) (8.054) (39.721) (19.729)
Resultado inanceiro (6.437) (8.051) (34.187) (18.717)
 
Resultado antes do 
imposto de renda e 
contribuição social

145.307 110.952 176.081 121.320

 
Imposto de renda e 
contribuição social
Corrente 27 - - (29.019) -
Diferido 27 45.356 (13.589) 43.601 (23.957)

Lucro líquido do 
exercício 190.663 97.363 190.663 97.363
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas.

dEmonstraçõEs do rEsultado aBrangEntE 
ExErCíCios findos Em 31 dE dEzEmBro dE 2021 E 2020 

(Em milharEs dE rEais)
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 190.663 97.363 190.663 97.363
Outros componentes do 
resultado abrangente - - - -
     
Total do resultado 
abrangente do exercício 190.663 97.363 190.663 97.363

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas.

ECotauá partiCipaçõEs s.a.
dEmonstraçõEs finanCEiras Em 31 dE dEzEmBro dE 2021 Com rElatório do auditor indEpEndEntE

dEmonstração das mutaçõEs do patrimônio líquido  ExErCíCios findos Em 31 dE dEzEmBro dE 2021 E 2020 
(Em milharEs dE rEais)

Capital 
social 

subscrito

Capital 
social a 
integra-

lizar

total do 
capital 
social

reserva 
de capital

outros 
resultados 

abran-
gentes

reserva
legal

reserva de 
retenção 
de lucros

lucro 
(prejuízos)

acumu-
lados

total

 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 117.764 (23) 117.741 111.592 121.390 - - (17.396) 333.327
 - -
Integralização de capital 31.200 - 31.200 - - - - - 31.200
Ajuste de avaliação patrimonial (nota 13) - - - 14.239 - - - - 14.239
Outros resultados abrangentes (nota 13) - - - (205) - - - - (205)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 97.363 97.363
Destinação para reserva legal - - - - - 3.998 - (3.998) -
Distribuição de juros sobre capital próprio - - - - - - - (3.638) (3.638)
Dividendo mínimo obrigatório - - - - - - - (15.354) (15.354)
Constituição de reserva de lucros retidos - - - - - - 56.977 (56.977) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 148.964 (23) 148.941 125.626 121.390 3.998 56.977 - 456.932
Perdas participações societárias (nota 13) - - - (155.988) - - - (155.988)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 190.663 190.663
Destinação para reserva legal - - - - - 9.533 - (9.533) -
Distribuição de juros sobre capital próprio 
(nota 21) - - - - - - (4.303) - (4.303)
Dividendos adicionais distribuídos (nota 21) - - - - - - (8.646) - (8.646)
Dividendo mínimo obrigatório (nota 21) - - - - - - - (40.979) (40.979)
Outros - - - - - - 20 - 20
Constituição de reserva de lucros retidos - - - - - - 140.151 (140.151) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 148.964 (23) 148.941 (30.362) 121.390 13.531 184.199 - 437.699

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras individuais e consolidadas.
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dEmonstraçõEs dos fluxos dE Caixa ExErCíCios findos
 Em 31 dE dEzEmBro dE 2021 E 2020 (Em milharEs dE rEais)
 Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa de 
atividades operacionais:
Lucro líquido antes do 
imposto de renda e da 
contribuição social

145.307 110.952 176.081 121.320

Ajustes de receitas e 
despesas não envolvendo 
caixa:

    

Depreciação e amortização 8 8 61.026 40.168
Baixa ativo imobilizado 50 50
Juros sobre passivo de 
arrendamento - - 11.238 11.025
Despesas de juros sobre 
empréstimos e debentures 6.426 8.054 7.641 8.054
Ajuste do valor justo do 
ativo biológico - - (31.103) (24.804)
Equivalência patrimonial (285.665) (82.291) - -
Provisão de bônus a pagar - - 9.109 7.516
Provisão para perdas - - 298 -
Provisões (Reversões) 
para demandas judiciais - - 106 (300)
Ajuste do valor justo de 
opção de venda 133.399 (40.038) 133.399 (40.038)

(475) (3.315) 367.845 122.941
    

Variações no capital 
circulante:     
Estoques - - 13.977 15.549
Adiantamento a 
fornecedores 1.911 (2.152) 240 (1.175)
Contas a receber - - (91.505) (20.965)
Tributos a recuperar (2.188) (2.215) (26.959) (13.676)
Outros ativos 2.297 (2.276) (950) (2.868)
Fornecedores (1.040) (1.501) 6.933 10.675
Obrigações iscais e 
sociais (18.272) 2 (47.739) (22.402)
Outros passivos (11) (10) (80) (10)

    
Caixa líquido gerado 
(aplicado) nas atividades 
operacionais

(17.778) (11.467) 221.762 88.069

     
Fluxo de caixa 
das atividades de 
investimentos

    

Aplicação de imobilizado (20.596) (16.617) (79.276) (38.461)
Aplicação de intangíveis - - (1.237) (661)
Recebimento Recompra 
ações (pagos a não 
controlador)

100.000 (100.000)

Juros sobre capital próprio 
recebido (pagos a não 
controlador)

55.987 14.550 (55.988) 14.550

Caixa líquido gerado 
(aplicado) nas atividades 
de investimentos

135.391 (2.067) (236.501) (24.572)

     
Fluxo de caixa 
das atividades de 
inanciamentos

    

Pagamentos (ingressos) 
de parte relacionadas 3.403 (1.353) (2.967) (208)
Captação de empréstimos, 
inanciamentos e 
debêntures

- - 200.000 -

Pagamento de juros (8.049) (9.456) (8.049) (9.429)
Amortização debêntures e 
empréstimos (92.100) (92.100)
Pagamento de 
arrendamento - - (19.277) (11.718)
Pagamento juros 
sobre capital próprio e 
dividendos

(12.949) (12.949)

Aporte de capital recebido - 31.200 - 31.200
Caixa líquido (aplicado) 
gerado nas atividades de 
inanciamentos

(109.695) 20.391 64.658 9.845

     
Aumento líquido de caixa 7.918 6.857 49.919 73.342
     
Caixa no início do 
exercício 7.476 619 84.139 10.797
Caixa no inal do exercício 15.394 7.476 134.058 84.139

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas.

notas ExpliCativas às dEmonstraçõEs finanCEiras
 individuais E Consolidadas ExErCíCio findo Em 

31 dE dEzEmBro dE 2021 (Em milharEs dE rEais, 
ExCEto quando indiCado dE outra forma)

1. Contexto operacional
A Ecotauá Participações S.A. (“Companhia” ou “Grupo” quando referida em 
conjunto com sua controlada), foi constituída em 22 de junho de 2017, com 
sede na Avenida Senador Lemos, nº 443, Sala 208, Edifício Village Executive, 
Bairro Umarizal, Belém, Pará, CEP 66.050-000. A Companhia tem como objeti-
vo social a organização, participação e administração, sob qualquer forma, em 
sociedades e negócios, na qualidade de sócia cotista ou acionista; e atividades 
de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnico especíica.

A Companhia possui investimento societário na Tauá Brasil Palma S.A. 
(“Tauá Brasil”) realizado no dia 15 de março de 2018. A Tauá Brasil tem 
como principal atividade a produção de óleo de palma, atuando desde o 
cultivo da palmeira, colheita do fruto e processamento do mesmo em usi-
nas extratoras conforme descrito na nota explicativa 2. 
O investimento da Companhia na Tauá Brasil é regido pelo Acordo de Inves-
timento (“AI”) assinado em 30 de dezembro de 2016 entre a Companhia e 
sua sócia na Tauá Brasil, a Belém Bioenergia Brasil S.A. (“Belém Bioener-
gia”). O histórico da negociação do AI e as obrigações que ele implica estão 
descritos na nota explicativa 13.
Como parte das obrigações previstas no AI, a Companhia está atualmente 
realizando a construção da 2º fase da usina extratora de óleo de palma em 
Tomé Açu, concluída no segundo semestre de 2021.
A Companhia detém o controle da Tauá Brasil conforme deinido em acordo 
de acionistas e possui uma participação de 50% mais uma ação (vide maio-
res informações na nota 13).

2. Controlada — tauá Brasil palma s.a.
A Tauá Brasil Palma S.A. (“Tauá Brasil”), foi fundada em 15 de março de 
2019 como sociedade anônima de capital fechado, sediada na cidade de 
Belem - PA, tem como principal atividade a produção, distribuição e comer-
cialização de óleo vegetal, além de quaisquer outros produtos, subprodutos 
e atividades correlatas, como pesquisa e desenvolvimento em processos 
agroindustriais, processamento e comercialização de matérias-primas e in-
sumos, incluindo cacho de fruto fresco, sementes e mudas. 
A Tauá Brasil possui dois acionistas que é a Ecotauá Participações S.A. 
(“Ecotauá”) que tem como principais acionistas a Dendê do Tauá S.A. e a 
Opportunity Agro FIP, e a Belém Bioenergia Brasil S.A. (“BBB”) que tem 
como principais acionistas a Galp Brasil Energia S.A. e a Galp Bioenergy BV.
Em 1º de novembro de 2019, a Tauá Brasil passou a desenvolver suas ativi-
dades, após inalização do acordo de acionista, e no exercício de 2021 conti-
nuou com suas atividades e projetos de expansões da capacidade produtiva 
de esmagamento de cachos de frutos frescos (CFF), bem como a inalização 
da unidade de reino de Reined bleached deodorized (“RBD”) em Tailândia.
A Tauá Brasil possui duas usinas extratoras de óleo de palma bruto, palmis-
teria localizadas em Tailândia e Tomé Açú, que estão sendo construídas por 
fases, no ano de 2021 foi entregue em Tailândia, uma unidade de reino de 
Óleo de Palma (CPO):

a) Primeira fase Usina extratora Tailândia (“ETL”)
A primeira fase de construção da Usina ETL, com capacidade de processa-
mento de 30 (trinta) toneladas de cachos de fruto fresco (“CFF”) por hora, 
já concluída.

Segunda fase ETL 
A segunda fase de construção da Usina ETL, que compreendera a cons-
trução de um modulo com capacidade de processamento de 30 (trinta) 
toneladas de CFFs por hora, já concluída.

Terceira fase ETL 
A terceira fase de construção da Usina ETL, que compreendera a construção 
de um modulo com capacidade de processamento de 30 (trinta) toneladas 
de CFFs por hora, já concluída.

b) Primeira fase Usina extratora Tomé Açú (“ETO”) 
A primeira fase de construção do projeto industrial ETO compreendera a 
construção de 2 (dois) módulos da Usina ETO, com capacidade total de 
processamento de 60 (sessenta) toneladas de CFFs por hora, já concluída.

Segunda fase ETO
A segunda fase de construção do projeto industrial ETO, compreendera a 
construção de 1 (um) módulo da Usina ETO, com capacidade de processa-
mento de 30 (trinta) toneladas de CFFs por hora, já concluída.
A Tauá Brasil possui 38.027 hectares de plantação de dendê dividido em 
suas duas unidades, sendo 19.594 hectares na unidade de Tailândia e 
18.433 hectares na unidade de Tomé Açú.

COVID-19
Em razão da propagação da transmissão do COVID-19, o governo brasileiro impôs 
medidas restritivas de circulação de pessoas, com o intuito de diminuir a aglome-
ração e consequentemente menos pessoas serem infectadas. Contudo, tal decisão, 
gera consequências no fecho parcial e/ou total da grande maioria das empresas. 
Neste enquadramento a controlada Tauá Brasil, que desenvolve a sua ope-
ração no setor agroindustrial, setor este que é de importância vital para o 
abastecimento alimentar, que através da produção de óleo vegetal e seus 
derivados compõem a cesta básica nacional, foram protegidos por decreto 
presidencial, de forma a não poderem parar suas atividades, garantindo o 
abastecimento a população brasileira.
A controlada Tauá Brasil segue com a sua operação visando cumprir a demanda 
contratual que já tem comprometida em 2022 com os seus clientes; para tal efeito 
tomou-se um conjunto de medidas de reforço de proteção sanitária, higienização, 
conscientização e de diminuição do contato social entre os seus colaboradores.
Por outro lado, estruturou-se de forma robusta em termos econômico-i-
nanceiros com reforço do seu caixa tendo em vista uma possível curta 
paralização das atividades. 
A Companhia e sua controlada, consideram que estas ações servirão para 
minimizar os impactos do COVID-19 e entende que não há considerações 
até o momento, a serem realizadas referentes a suas previsões relaciona-
dos aos testes de recuperabilidade de seus ativos, ou mudança signiicativa 
no valor justo de seus ativos e passivos.
 (*) As informações não inanceiras divulgadas acima tais como números 
de hectares e de toneladas não foram auditadas.

3.	Apresentação	das	demonstrações	inanceiras	individuais	e	consolidadas
3.1. declaração de conformidade
As demonstrações inanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, as quais compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técni-
cas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
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Todas as informações relevantes próprias das demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas estão sendo evidenciadas e correspondem às 
utilizadas por ela na sua gestão. 
A emissão destas demonstrações inanceiras individuais e consolidadas foi 
autorizada pela Diretoria da Companhia em 21 de março de 2022.

3.2.	Moeda	funcional	e	apresentação	das	demonstrações	inancei-
ras individuais e consolidadas
As demonstrações inanceiras individuais e consolidadas são apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Em todas as de-
monstrações inanceiras individuais e consolidadas apresentadas em Reais 
(R$) os valores foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma.
O critério para conversão dos saldos ativos e passivos das operações em moe-
da estrangeira consiste na conversão para moeda nacional (R$) à taxa de câm-
bio vigente na data de encerramento das demonstrações contábeis. Os ganhos 
e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos veriicados entre a 
taxa de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos períodos 
são reconhecidos como receitas ou despesas inanceiras no resultado.

3.3. Consolidação da tauá Brasil palma s.a.
As demonstrações inanceiras consolidadas foram preparadas de acordo 
com as práticas estabelecidas pelo CPC 36 (R3) – Demonstrações Conso-
lidadas e incluem as demonstrações inanceiras individuais da Companhia 
e de entidade controlada diretamente pela Companhia. O controle é obtido 
quando a Companhia: (i) tem poder sobre a investida; (ii) está exposta, ou 
tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a 
investida; e (iii) tem a capacidade de utilizar seu poder em relação à inves-
tida para afetar seus retornos.
A consolidação de uma controlada pela Companhia tem início quando a 
Companhia obtiver o controle em relação à controlada e inaliza quando a 
mesma deixar de exercer o referido controle.
Geralmente há a presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta 
em controle.
No caso da Tauá Brasil, a Companhia detém esta maioria conforme quadro 
societário abaixo e conforme determinado em acordo de acionistas:

31/12/2021 31/12/2020
Composição 

acionária
ações 

ordinárias
partici-

pação (%)
ações 

ordinárias
partici-

pação (%)
Ecotauá 
Participações S.A. 145.178.078 50,0000001 205.001.002 50,0000001
Belém Bioenergia 
Brasil S.A. 145.178.077 49,9999999 205.001.001 49,9999999

290.356.155 (*) 100% 410.002.003 100%

(*) Percentual considerando as ações em circulação. Considerando as 
ações em tesouraria, o percentual seria de 35,41% para cada acionista, 
porém, sem prejuízo na distribuição de dividendos.
As relações entre os acionistas da Tauá Brasil são regidas por meio de um 
acordo de acionistas datado de 30 de dezembro de 2016. Neste acordo, ica 
claro que a Companhia tem direito a eleger 2 de 4 conselheiros, sendo um 
deles o presidente do conselho e detentor do voto de minerva. A eleição da 
Administração da Tauá Brasil ocorre por decisão da maioria do conselho, dando 
poder a Companhia para dessa forma eleger os administradores da Tauá Brasil.
Para ins de divulgação, na essência, consideramos, portanto, que a Com-
panhia detém o controle da Tauá Brasil desde a data de 01 de novembro de 
2019, dessa forma apresentando as demonstrações inanceiras consolidadas
Nas demonstrações inanceiras individuais, os investimentos da Companhia 
em sua controlada são contabilizados com base no método da equivalência 
patrimonial. Adicionalmente, a Companhia efetua o registro de uma opção 
de venda conforme descrito na nota 13.
Nas demonstrações inanceiras consolidadas, estão compreendidas as de-
monstrações inanceiras individuais e de suas controladas. Todos os ativos 
e passivos, resultados, receitas, despesas e luxos de caixa da controla-
da são consolidados aos da Companhia, eliminando as transações entre a 
Companhia e a sua controlada.
Se a Companhia perder o controle exercido sobre a controlada, será dada 
a baixa nos correspondentes ativos (inclusive ágio), passivos, participação 
de não controladores, e demais componentes patrimoniais pelo seu valor 
contábil na data em que o controle for perdido, sendo certo que qualquer 
ganho ou perda resultante é contabilizado no resultado. Qualquer investi-
mento retido na antiga controlada será reconhecido a valor justo na data 
em que o controle for perdido.

3.4. Base para elaboração e mensuração
As demonstrações inanceiras individuais e consolidadas foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra 
forma indicado.
As demonstrações inanceiras individuais e consolidadas foram preparadas 
no pressuposto da continuidade dos negócios, e compreendem o balan-
ço patrimonial, as demonstrações de resultado do exercício, do resultado 
abrangente, da mutação do patrimônio líquido e do luxo de caixa e as 
respectivas notas explicativas.

3.5. uso de estimativas e julgamentos
A preparação das informações contábeis requer que a Administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apre-
sentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações 
de passivos contingentes, na data base das informações contábeis. As esti-
mativas contábeis envolvidas na preparação das informações contábeis in-
termediárias foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base 
no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas informações contábeis. Itens signiicativos sujeitos a essas es-
timativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e 
de sua capacidade de recuperação nas operações, análise do risco de crédito 
para determinação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvi-
dosa, determinação do valor, taxas e prazos do direito de uso e passivo de 
arrendamento, determinação do valor do passivo da opção de venda, assim 
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, 
inclusive para contingências e valor justo do ativo biológico.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores divergentes dos registrados nas informações contábeis devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Compa-
nhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.

4. resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstra-
ções inanceiras individuais e consolidadas, exceto quando descrito.

4.1.	Classiicação	corrente	versus	não	corrente
O Grupo apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na 
sua classiicação como circulante ou não circulante. Um ativo é classiicado 
no circulante quando:
•	 Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consu-
mido no decurso normal do ciclo operacional da entidade;
•	 Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
•	 Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço; e
•	 É caixa ou equivalente de caixa (conforme deinido no Pronunciamento 
Técnico CPC 03 — Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua 
troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo 
menos 12 meses após a data do balanço.
Todos os demais ativos são classiicados como não circulantes. Um passivo 
é classiicado no circulante quando:
•	 Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade; 
•	 Está mantido essencialmente para a inalidade de ser negociado;
•	 Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço; e
•	 A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na 
sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não afe-
tam a sua classiicação. A Companhia classiica todos os demais passivos 
no não circulante.

4.2. mensuração do valor justo
O Grupo mensura determinados instrumentos inanceiros e determinados 
ativos não inanceiros ao valor justo em cada data de reporte. 
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago 
pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre 
participantes do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor 
justo é baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou 
transferir o passivo ocorrerá:
•	 No mercado principal para o ativo ou passivo; e
•	 Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para 
o ativo ou o passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser aces-
sível pelo Grupo.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas 
que os participantes do mercado utilizariam ao deinir o preço de um ativo 
ou passivo, presumindo que os participantes do mercado atuam em seu 
melhor interesse econômico.
A mensuração do valor justo de um ativo não inanceiro leva em conside-
ração a capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econô-
micos utilizando o ativo em seu melhor uso possível ou vendendo-o a outro 
participante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor uso.
O Grupo utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstân-
cias e para as quais haja dados suicientes disponíveis para mensurar o 
valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimi-
zando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou 
divulgado nas demonstrações inanceiras são categorizados dentro da hierar-
quia de valor justo descrita a seguir, com base na informação de nível mais 
baixo que seja signiicativa à mensuração do valor justo como um todo:
•	 Nível 1 — preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ati-
vos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de 
mensuração;
•	 Nível 2 — técnicas de avaliação para as quais a informação de nível 
mais baixo e signiicativa para mensuração do valor justo seja direta ou 
indiretamente observável; e
•	 Nível 3 — técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais 
baixo e signiicativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações inanceiras ao valor 
justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram transfe-
rências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com base 
na informação de nível mais baixo e signiicativa para mensuração do valor 
justo como um todo) no im de cada período de divulgação. Os elemen-
tos patrimoniais avaliados a valor justo compreendem os ativos biológicos 
(nota 12) aos quais possuem nível de hierarquia 3.

4.3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancá-
rios, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, e com risco insigniicante de mudança de valor.

4.4.	Instrumentos	inanceiros
4.4.1. Ativo Financeiro
O Grupo classiica seus ativos inanceiros sob as seguintes categorias 
de mensuração:
•	 Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangen-
tes ou por meio do resultado).
•	 Mensurados ao custo amortizado.
A classiicação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos 
ativos inanceiros e os termos contratuais dos luxos de caixa.

Instrumentos de dívida
A mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de ne-
gócio da Companhia para gestão do ativo, além das características do luxo 
de caixa do ativo. A Companhia classiica seus títulos de dívida de acordo 
com as três categorias de mensuração a seguir:
Custo amortizado — os ativos, que são mantidos para coleta de luxos 
de caixa contratuais quando tais luxos de caixa representam apenas pa-
gamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. 
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As receitas com juros provenientes desses ativos inanceiros são regis-
tradas em receitas inanceiras usando o método da taxa efetiva de juros. 
Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos 
diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) jun-
tamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por impairment são 
apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.
Valor justo por meio do resultado — os ativos que não atendem os crité-
rios de classiicação de custo amortizado ou de valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do 
resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de 
dívida que seja subsequentemente mensurado ao valor justo por meio do 
resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em outros 
ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem.

Vide detalhamento na nota explicativa nº 8.

4.4.2. Impairment
O Grupo avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associa-
das aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplica-
da depende de ter havido ou não um aumento signiicativo no risco de crédito.
Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simpli-
icada conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas espe-
radas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis.

4.4.3. Compensação de instrumentos inanceiros
Ativos e passivos inanceiros são compensados e o valor líquido é apresentado 
no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores re-
conhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ati-
vo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingen-
te em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no 
caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

4.4.4. Passivo inanceiro
Os passivos inanceiros são classiicados, no reconhecimento inicial, como 
passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado, passivos inan-
ceiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como instru-
mentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos inanceiros são mensurados inicialmente ao seu valor 
justo, mais ou menos, no caso de passivo inanceiro que não seja ao valor 
justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis à emissão do passivo inanceiro.
Os passivos inanceiros do Grupo incluem fornecedores e outras contas a 
pagar, empréstimos e inanciamentos, e obrigação de compra (call option).

Mensuração subsequente
Para ins de mensuração subsequente, os passivos inanceiros são classii-
cados em duas categorias: 
•	 Passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado; e
•	 Passivos inanceiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos inanceiros depende de sua classiicação, con-
forme descrito abaixo:

Passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos inanceiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos 
inanceiros para negociação e passivos inanceiros designados no reconhe-
cimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Passivos inanceiros 
são classiicados como mantidos para negociação se forem incorridos para 
ins de recompra no curto prazo.
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na de-
monstração do resultado.
Os passivos inanceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento 
e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. O Grupo designou 
a obrigação de compra (call option) passivo inanceiro ao valor justo por 
meio do resultado.

Passivos inanceiros ao custo amortizado
Esta é a categoria mais relevante para o Grupo. Após o reconhecimento 
inicial, empréstimos e inanciamentos contraídos e concedidos sujeitos a 
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando 
o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no 
resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de 
amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio 
ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do méto-
do da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros 
efetiva é incluída como despesa inanceira na demonstração do resultado.

Desreconhecimento
Um passivo inanceiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é ex-
tinta, ou seja, quando a obrigação especiicada no contrato for liquidada, 
cancelada ou expirar. Quando um passivo inanceiro existente é substituído 
por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou 
os termos de um passivo existente são substancialmente modiicados, tal 
troca ou modiicação é tratada como o desreconhecimento do passivo ori-
ginal e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos 
valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado.

4.5. Contas a receber de clientes
São apresentadas aos valores de realização, incluindo os respectivos im-
postos diretos de responsabilidade tributária da Companhia, e deduzidas 
da provisão para perdas de crédito esperadas. 
A provisão para perdas de crédito esperadas é constituída na análise das 
operações procedidas pela administração para concluir quanto ao valor 
realizável e leva em consideração a conjuntura econômica do país, a expe-
riência passada e os riscos especíicos da carteira de clientes. O valor da 
provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável.
As contas a receber não são registradas a valor presente, considerando que a 
Companhia avaliou que eventuais ajustes não seriam materiais em relação às 
demonstrações inanceiras individuais e consolidadas como um todo.

4.6. Estoques
Os estoques são demonstrados pelo custo médio das compras, líquido dos 
impostos compensáveis quando aplicáveis, e valor justo dos ativos bioló-
gicos na data do corte, sendo inferior aos valores de realização líquidos 
dos custos de venda. Os estoques de produtos acabados são valorizados 
pelo custo das matérias-primas processadas, mão de obra direta e outros 
custos de produção.
Quando necessário, os estoques são deduzidos de perdas estimadas, cons-
tituída em casos de desvalorização de estoques, obsolescência de produtos 
e perdas de inventário físico. Adicionalmente, em decorrência da natureza 
dos produtos da Companhia em casos de obsolescência de produtos aca-
bados, os mesmos podem ser reciclados, para reutilização na produção.

4.7. investimentos
A Companhia detém investimento societário em empresa controlada. O 
controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políti-
cas inanceiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de 
suas atividades. Esses investimentos nas demonstrações inanceiras indivi-
duais são avaliados com base no método de equivalência patrimonial e são, 
inicialmente, reconhecidos pelo método de aquisição conforme previsto no 
Pronunciamento Técnico CPC 15(R1).

4.8. imobilizado
É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada 
calculada pelo método linear, exceto ao ativo imobilizado em andamento 
da Companhia.
As taxas de depreciações adotadas levam em consideração o tempo de vida 
útil estimado dos bens com os respectivos valores residuais, limitada ao 
prazo de autorização, como segue:
•	 Benfeitorias em propriedade de terceiros — 25 anos;
•	 Equipamentos administrativos — 10 anos;
•	 Outras imobilizações (máquinas e equipamentos e sistemas de irrigação) 
— 10 anos;
•	 Equipamentos de transportes — 5 anos;
•	 Palmeiras (i) — 1,87% a.a. para os palmares a partir do 4º ano e proje-
ção máxima de 4,41% no 15° ano.

(i) As taxas de depreciações são deinidas considerando o ano de 
entrada em produção do palmar e estimadas com base na curva do proje-
to, pelo período de 25 anos, que leva em conta a taxa de crescimento da 
planta e sua idade adulta ao im do 8º ano.
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos 
são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança signiicativa desde a sua aquisição.
O valor contábil de um ativo é imediatamente reduzido ao seu valor recu-
perável, quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recupe-
rável estimado (Nota 4.9).

4.9.	Provisões	para	perdas	por	impairment	em	ativos	não	inanceiros
Os ativos que estão sujeitos a amortização são revisados para a veriica-
ção de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por 
impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu va-
lor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um 
ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para ins de ava-
liação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para 
os quais existem luxos de caixa identiicáveis separadamente (Unidades 
Geradoras de Caixa — UGC). Os ativos não inanceiros que tenham sido 
ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise 
de uma possível reversão do impairment na data do balanço.

4.10. ativos biológicos
Os ativos biológicos correspondem aos cachos de fruta fresca da palmeira 
de dendê bem como os produtos agrícolas em desenvolvimento (cachos 
de fruta verde). Os ativos biológicos são utilizados como matéria-prima na 
produção do óleo de palma no momento da sua colheita. 
A metodologia adotada pela Companhia para satisfazer essa exigência de 
cálculo é a avaliação econômica e inanceira do ativo biológico através do 
luxo de caixa descontado, as principais premissas utilizadas para determi-
nar o valor justo do ativo biológico são as seguintes: estimativas de pro-
dução e de produtividade por área, preço do caixo de fruto fresco (“CFF”), 
custos de plantio e custos de manutenção dos palmares, gastos com frete, 
colheita e transporte, além de taxas de juros. A variação no valor justo do 
ativo biológico realizada e não realizada é reconhecida na demonstração do 
resultado na rubrica especíica. A parcela realizada é proveniente do con-
sumo da porção do valor justo alocado aos estoques. Na apuração do valor 
justo, a Companhia leva em conta as seguintes considerações: 

Metodologia de avaliação 
A metodologia utilizada na avaliação econômica e inanceira do ativo biológico 
é a do luxo de caixa descontado. Taxa de desconto A taxa de desconto utili-
zada no cálculo do luxo de caixa descontado é de 3,06% a.a (7,21%a.a. em 
2020) e representa o custo médio ponderado do capital (WACC). Esta taxa 
é utilizada para ser aplicada aos luxos de caixas futuros do ativo biológico.

4.11. ativos intangíveis
As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos 
incorridos para adquirir e preparar os softwares para sua utilização. Esses 
custos são amortizados durante sua vida útil estimável de cinco anos.
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares 
são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os 
gastos diretamente associados a softwares identiicáveis e únicos, contro-
lados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios econômi-
cos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ati-
vos intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos funcionários 
da equipe de desenvolvimento de softwares.

4.12. fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com 
o uso do método de taxa efetiva de juros.



154  diário oficial Nº 34.934 Quinta-feira, 14 DE ABRIL DE 2022

4.13. outros passivos

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas até a data do balanço.

4.14. Capital social
As ações ordinárias são classiicadas no patrimônio líquido.

4.15. reconhecimento da receita
O Grupo efetua o reconhecimento da receita representando a transferência 
ou promessa de bens ou serviços a clientes no montante que relete sua 
consideração de qual valor espera ser capaz de trocar por aqueles bens ou 
serviços. Especiicamente, a Companhia aplica o modelo de 5 passos para 
o reconhecimento da receita, requerido pela norma:
•	 Identiicar o(s) contrato(s) com o cliente.
•	 Identiicar as obrigações de desempenho deinidas no contrato.
•	 Determinar o preço da transação.
•	 Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho previstas no contrato.
•	 Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende cada obri-
gação de desempenho.
A receita compreende a contraprestação recebida ou a receber pela comer-
cialização de mudas, cachos de frutos frescos (CFF), óleo de palma de dendê 
(CPO), óleo de palmiste (CPKO), óleo reinado de CPO (RBDPO), óleo reinado 
de CPKO (RBDPK) e subprodutos do esmagamento do fruto fresco e reino.

4.16. arrendamentos
O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém 
um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar 
o uso de um ativo identiicado por um período de tempo em troca de con-
traprestação.
O Grupo aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração 
para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e 
arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passi-
vos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos 
de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes.

Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do ar-
rendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível 
para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzi-
dos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor 
recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos 
de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos 
passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos 
e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos 
os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito 
de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do 
arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.

Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arren-
damento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamen-
to a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos 
do arrendamento incluem pagamentos ixos (incluindo, substancialmente, 
pagamentos ixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, 
pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou 
taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um ín-
dice ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o 
evento ou condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo 
usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa 
de juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a 
data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para rele-
tir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento 
efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é re-
mensurado se houver uma modiicação, uma mudança no prazo do arren-
damento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, 
mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um ín-
dice ou taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou 
uma alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente.

4.17. impostos, taxas e contribuições
a) Imposto de renda e contribuição social correntes
O Grupo adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o imposto de 
renda é calculado com base na alíquota de 15%.  A contribuição social so-
bre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%. 

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados usan-
do alíquotas de imposto promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na 
data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto 
diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado.
O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos 
somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro es-
teja disponível e contra os créditos tributários diferidos decorrentes de pre-
juízo iscal ou base negativa da contribuição social possam ser utilizadas.
Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se exis-
te um direito legal ou contratual para compensar o ativo iscal contra o 
passivo iscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade 
tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.

c) ICPC 22 — Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro 
A Interpretação Técnica requer que as Companhias mensurem e reco-
nheçam os efeitos contábeis de eventuais práticas iscais relacionadas a 
tributos sobre o lucro que estejam adotando, mas que possam vir a ser 
rejeitadas pela autoridade iscal. Segundo a interpretação, ao efetuar essa 
avaliação, as Companhias devem considerar que a autoridade iscal tem 
total e amplo conhecimento sobre as transações das Companhias e de seus 
tratamentos iscais.

O Grupo, na apuração de seus tributos, não adota práticas que possam 
estar em desacordo com a literatura iscal vigente e quando a legislação é 
omissa ou não é clara, consulta o conhecimento técnico de seus especialis-
tas internos, a jurisprudência aplicável e a consultores externos que dire-
cionem sua tomada de decisão em adotar uma prática ou outra de maneira 
a minimizar eventuais riscos de autuação iscal.
Ainda assim, uma vez que autuada por parte de um ente iscal, a Compa-
nhia avalia o fato gerador do questionamento da autoridade iscal e, sendo 
este oriundo de uma prática a qual a autoridade iscal se posicione em 
desacordo, tal prática é imediatamente interrompida de forma que não se 
incorra em novas autuações. 
No inal do período de divulgação o Grupo não identiicou nenhuma prática 
iscal relacionada a tributos sobre o lucro que esteja adotando e que a au-
toridade iscal possa rejeitar, não gerando desta forma nenhum ajuste em 
seus livros ou divulgações adicionais.

d) Incentivos iscais
O Grupo goza dos incentivos de redução de base de cálculo, crédito outor-
gado e presumido de ICMS, os quais passaram a ser tratados como sub-
venção para investimento a partir da Lei Complementar 160/2017.
O referido incentivo garante a redução de 95%, calculado sobre o débito 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (“ICMS”) incidente nas saídas interestaduais dos produtos 
fabricados no estado do Pará. Fica vedado o aproveitamento de quaisquer 
créditos iscais, devendo, inclusive, ser estornado qualquer resíduo de cré-
dito, ainda que a empresa efetue saídas para o exterior.
O valor dos incentivos reconhecidos no exercício é reduzido da conta para 
qual o benefício é atribuído e destacado como reserva de subvenção no 
patrimônio líquido da controlada de acordo com o CPC 07 (R1).
No exercício de 2021, a controlada elaborou projeto para obtenção de in-
centivo iscal denominado Lucro da Exploração, que contempla o crédito 
tributário a título de imposto de renda no percentual de 75%. O pleito foi 
aprovado pelo órgão gestor – SUDAM, para redução de 75% do Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e adicionais não restituíveis na modalidade 
Implantação, com emissão de laudos para cada produtos e com 10 anos de 
fruição, através da apuração do Lucro da Exploração, os quais passaram a 
ser tratados como reserva de incentivos icais, vedado a sua distribuição 
(art. 19, §§ 3° a 5° do Decreto-lei 1.598/1977), somente podendo ser 
utilizado para absorção de prejuízos ou aumento de capital. O valor dos 
incentivos reconhecidos no resultado do exercício é reduzido da conta para 
qual o benefício é atribuído e destacado como reserva de incentivos iscais 
no patrimônio líquido de acordo com o CPC 07 (R1).

4.18. debêntures a pagar
São registrados pelos valores originais de captação, deduzidos dos respec-
tivos custos de transação quando existentes, atualizados monetariamente 
pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores, acrescidos 
de juros calculados pela taxa de juros efetiva e atualizados pela variação 
cambial quando aplicável, até as datas dos balanços (mensurado ao custo 
amortizado), conforme descrito na nota explicativa 19.

4.19. novos pronunciamentos técnicos, revisões e interpretações
A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são 
válidas para períodos anuais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021 
(exceto quando indicado de outra forma). A Companhia decidiu não adotar 
antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que 
tenham sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes.

Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Refor-
ma da Taxa de Juros de Referência
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exceções tem-
porárias que endereçam os efeitos das demonstrações inanceiras quando 
uma taxa de certiicado de depósito interbancário é substituída com uma 
alternativa por uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os 
seguintes expedientes práticos:
•	 Um expediente prático que requer mudanças contratuais, ou mudanças 
nos luxos de caixa que são diretamente requeridas pela reforma, a serem 
tratadas como mudanças na taxa de juros lutuante, equivalente ao movi-
mento numa taxa de mercado.
•	 Permite mudanças requeridas pela reforma a serem feitas nas designa-
ções e documentações de hedge, sem que o relacionamento de hedge seja 
descontinuado.
•	 Fornece exceção temporária para entidades estarem de acordo com o 
requerimento de separadamente identiicável quando um instrumento com 
taxa livre de risco é designado como hedge de um componente de risco.
Essas alterações não impactaram as demonstrações inanceiras da Com-
panhia. A Companhia pretende usar os expedientes práticos nos períodos 
futuros se eles se tornarem aplicáveis.

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos 
para Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de 
junho de 2021
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orien-
tações do CPC 06 (R2) sobre a modiicação do contrato de arrendamento, ao 
contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pandemia 
Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não 
avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é 
uma modiicação do contrato de arrendamento. O arrendatário que izer essa 
opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento 
resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao 
Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 
(R2) se a mudança não fosse uma modiicação do contrato de arrendamento.
A alteração pretendia a ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como 
o impacto da pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 
2021, o CPC estendeu o período da aplicação deste expediente prático para 
de 30 junho de 2022. Essa alteração entra em vigor para exercícios sociais 
iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021. No entanto, a Companhia 
ainda não recebeu benefícios concedidos para arrendatários relacionados 
à Covid-19 mas planeja aplicar o expediente prático quando disponível 
dentro do período da norma.
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Normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em 
vigor até a data de emissão das demonstrações inanceiras da Companhia, 
estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e 
interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor.

Alterações ao IAS 1: Classiicação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 
1, correlato ao CPC 26, de forma a especiicar os requisitos para classiicar o 
passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem:
•	O que signiica um direito de postergar a liquidação;
•	Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
•	Que essa classiicação não é afetada pela probabilidade de uma entidade 
exercer seu direito de postergação;
•	Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for 
em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não 
afetariam sua classiicação.
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro 
de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Com-
panhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os 
contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.

Alterações ao IAS 8: Deinição de estimativas contábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata 
ao CPC 23), no qual introduz a deinição de ‘estimativa contábeis’. As alte-
rações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis 
e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles 
esclarecem como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para 
desenvolver as estimativas contábeis.
As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de 
janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas 
contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção an-
tecipada é permitida se divulgada.
Não se espera que as alterações tenham um impacto signiicativo nas de-
monstrações inanceiros da Companhia.
Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de políticas contábeis
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata 
ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judge-
ments, no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o 
julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis. As 
alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis 
que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políti-
cas contábeis signiicativas para políticas contábeis materiais e adicionando 
guias para como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade 
para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis.
As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 
1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as altera-
ções ao Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na aplicação 
da deinição de material para a informação das políticas contábeis, uma 
data para adoção desta alteração não é necessária.
A Companhia está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas 
políticas contábeis divulgadas. 

5. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expec-
tativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

5.1. Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. 
Por deinição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresen-
tam um risco signiicativo, com probabilidade de causar um ajuste rele-
vante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas a seguir.

1.1.1. Vida útil dos ativos imobilizado
A depreciação do imobilizado é calculada usando o método linear conside-
rando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao inal de cada exercício.

1.1.2. Provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas
O Grupo reconhece provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dispo-
níveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões para contingências (tra-
balhista, cível e tributária) são reconhecidas quando: (i) tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e (iii) o valor puder ser estimado com segurança, com base nos julgamentos 
dos consultores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição apli-
cável, conclusões de inspeções iscais ou exposições adicionais identiicadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

1.1.3. Impairment de ativos
O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um 
ativo está deteriorado. Um ativo está deteriorado e as perdas por impair-
ment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como 
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial 
dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda 
tem um impacto nos luxos de caixa futuros estimados do ativo que pode 
ser estimado de maneira coniável.
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre 
o valor contábil dos ativos e o valor presente dos luxos de caixa futuros 
estimados descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos. O 
valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na 
demonstração do resultado.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir 
e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que 
ocorreu após o impairment ser reconhecido, a reversão dessa perda reco-
nhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.

1.1.4. Determinação do prazo de arrendamento
A Companhia determina o prazo do arrendamento como o prazo contratual 
não cancelável, juntamente com os períodos incluídos em eventual opção 
de renovação na medida em que essa renovação seja avaliada como razoa-
velmente certa e com períodos cobertos por uma opção de rescisão do con-
trato na medida em que também seja avaliada como razoavelmente certa.
A Companhia possui vários contratos de arrendamento que incluem op-
ções de renovação e rescisão. A Companhia aplica julgamento ao avaliar 
se é razoavelmente certo se deve ou não exercer a opção de renovar ou 
rescindir o arrendamento. Nessa avaliação, considera todos os fatores re-
levantes que criam um incentivo econômico para o exercício da renovação 
ou da rescisão. Após a mensuração inicial, a Companhia reavalia o prazo do 
arrendamento se houver um evento signiicativo ou mudança nas circuns-
tâncias que esteja sob seu controle e afetará sua capacidade de exercer ou 
não exercer a opção de renovar ou rescindir.

5.1.5 Valor justo dos ativos biológicos
O valor justo dos ativos biológicos da Companhia representa o valor pre-
sente dos luxos de caixa líquidos estimados para estes ativos, o qual é de-
terminado por meio da aplicação de premissas estabelecidas pela Adminis-
tração da Companhia. A Administração leva em consideração diversas pre-
missas com alto grau de julgamento, tais como preço estimado de venda, 
produtividade, qualidade e taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas 
premissas utilizadas podem implicar na alteração do resultado do luxo de 
caixa descontado e, consequentemente, na valorização ou desvalorização 
desses ativos. Os luxos de caixa dos ativos biológicos são calculados antes 
do imposto de renda e expressos em termos reais.

1.1.6. Valor justo da opção de venda e das obrigações de compra
O valor justo da opção de venda outorgada pela Companhia a Belém Bioe-
nergia está reletido no ativo e passivo, nas contas de Investimento e Obri-
gações de Compra (Nota 13). O valor representa o valor presente do preço 
de exercício da opção e do ativo que será incorporado pela Companhia 
(49,99% da Tauá Brasil) caso ela seja exercida. A Administração leva em 
consideração diversas premissas com alto grau de julgamento, tais como 
preço estimado de venda, produtividade, qualidade e taxa de desconto. 
Quaisquer mudanças nessas premissas utilizadas podem implicar na alte-
ração do resultado do luxo de caixa descontado e, consequentemente, na 
valorização ou desvalorização desse ativo e passivo.

6.	Gestão	de	risco	inanceiro
O acompanhamento dos riscos inanceiros a que a Companhia está expos-
ta é realizado pela Administração através de monitoramento sistemático, 
visando assegurar sua liquidez, rentabilidade e segurança. O controle con-
siste na análise permanente dos riscos identiicados com os derivados e 
apresentados pelo mercado.
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos inanceiros:
(i) Risco de crédito;
(ii) Risco de liquidez;
(iii) Risco de mercado;
(iv) Risco operacional
Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada 
um dos riscos supramencionados, os objetivos do Grupo, políticas e pro-
cessos para a mensuração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento de 
capital da Companhia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas 
ao longo dessas demonstrações inanceiras individuais e consolidadas.

Estrutura do gerenciamento de risco
A Administração da Companhia tem responsabilidade global pelo estabe-
lecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas 
para identiicar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para de-
inir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e 
aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos 
são revisados frequentemente para reletir mudanças nas condições de 
mercado e nas atividades do Grupo.

i) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, instrumentos 
inanceiros derivativos, depósitos em bancos e outras instituições inan-
ceiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a 
receber em aberto e operações compromissadas. Em relação ao contas a 
receber, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do clien-
te, levando em consideração sua posição inanceira, experiência passada e 
outros fatores. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmen-
te. As vendas para clientes do varejo são liquidadas via sistema bancário.
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a 
Administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência 
dessas contrapartes superior ao valor já provisionado.

ii) Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de a Companhia encontrar diiculdades para 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos inanceiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo inan-
ceiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suiciente para 
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a 
reputação do Grupo.
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Individual

Em 31 de dezembro de 
2021

menos 
de um 

ano

Entre 
um e 
dois 
anos

Entre 
dois e 
cinco 
anos

acima 
de 

cinco 
anos

Fornecedores e outras 
contas a pagar 573 - - -

Obrigações iscais 774 - - -

Obrigações sociais 41.828 - - -

Opção de compra - 226.030 - -

Consolidado

Em 31 de dezembro de 
2021

menos de 
um ano

Entre um 
e dois 
anos

Entre 
dois e 
cinco 
anos

acima 
de cinco 

anos

Empréstimos e 
inanciamentos 51.215 100.000 50.000 -

Fornecedores e outras 
contas a pagar 48.880 - - -

Obrigações iscais 10.179 - - -

Obrigações sociais 58.605 - - -

Opção de compra - 226.030 - -

Passivo de arrendamento 21.233 39.440 39.440 89.171

iii) Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercadorias e de 
juros.
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar 
as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e 
ao mesmo tempo otimizar o retorno. Os elementos patrimoniais sujeitos a 
este risco estão representados pelas aplicações inanceiras e empréstimos 
e inanciamentos que estão expostas a variação da taxa DI (nota explica-
tiva nº 7 e 20), cuja análise de sensibilidade não traz impactos relevantes 
nas demonstrações inanceiras. 

iv) Risco operacional
O Risco operacional do negócio é mitigado através da gestão voltada para a 
preservação dos ativos notadamente do ativo biológico através de uma ge-
rência técnica composta pelas atividades de itos sanidade, nutrição de palma 
e controle de qualidade, que é assessorada pelos consultores internacionais, 
com o objetivo de manter a sanidade do palmar e sua produtividade de acordo 
com os requisitos estabelecidos nas boas práticas agrícolas. Adicionalmente 
visando danos físicos causados principalmente por incêndios temos ações pre-
ventivas com a utilização de aceiros nos palmares, proibição de fumar, cam-
panhas orientativas nas comunidades próximas, identiicação dos principais 
pontos propícios a incêndios, visitas programadas as fazendas vizinhas sobre 
a utilização de fogo para limpeza de áreas e ações de combate em caso de 
incêndio através de um Plano de Atendimento a Emergência com brigadistas 
treinados no combate a incêndios lorestais com a utilização de equipamentos 
de combate especíicos para tal.
v) Análise de sensibilidade
O principal risco a que o valor dos ativos e passivos inanceiros estão ex-
postos refere-se à variação de taxas de juros na data das demonstrações 
inanceiras.
O Cenário I de exposição dos instrumentos inanceiros (aplicações e em-
préstimos) indexados à taxa de juros e sujeitos à variação de câmbio foi 
projetado considerando as taxas referenciais da BM&F Bovespa para 31 de 
dezembro de 2021.
O cenário II e III apresenta a exposição dos instrumentos inanceiros in-
dexados a um risco do cenário provável com um adicional estimado de 
25% e 50% respectivamente.

rubricas Exposição 
líquida risco Cenário i Cenário ii Cenário iii

11,65% 14,56% 17,48%
Aplicações 
inanceiras 84.887 CDI 9.889 12.359 14.838

Empréstimos e 
inanciamentos 201.215 CDI (23.441) (29.297) (35.172)

impacto (13.552) (16.938) (20.334)

7. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado

31/12/
2021

31/12/
2020

31/12/
2021

31/12/
2020

Caixa-fundo ixo 4 4 15 20
Bancos contas 
movimento 15.390 7.472 49.156 14.002
Aplicações 
inanceiras (i) - - 84.887 70.117

15.394 7.476 134.058 84.139

(i) Referem-se a aplicações inanceiras em CDB/RDB DI remuneradas por 
taxas variáveis de 99% a 104% do CDI em 2020 e possui liquidez imedia-
ta com uma mudança insigniicante em relação ao valor registrado, estas 
aplicações são utilizadas diariamente para cumprimento de compromissos 
de curto prazo. O CDI encerrou o ano de 2021 a 8,76% (1,90% em 2020).

8.	Instrumentos	inanceiros	por	categoria

Consolidado
31/12/2021

 ativos ao custo 
amortizado

ativos a valor 
justo

Ativos	inanceiros
Caixa e equivalentes de caixa 134.058 -
Contas a receber de clientes 132.411 -
Adiantamento a fornecedores 3.254 -

269.723 -
 

31/12/2021
 passivos ao custo 

amortizado
passivos a valor 

justo
Passivos	inanceiros
Fornecedores 48.880 -
Obrigações sociais 58.605 -
Obrigações tributárias 10.179 -
Passivo de arrendamento 189.284 -
Empréstimos e inanciamentos 201.215 -
Obrigação de compra (call 
option) - 226.030

508.163 226.030
. 

Consolidado
31/12/2020

 ativos ao custo 
amortizado

ativos a valor 
justo

Ativos	inanceiros
Caixa e equivalentes de caixa 84.139
Contas a receber de clientes 41.204 -
Adiantamento a fornecedores 3.494 -

128.837 -

31/12/2020

 passivos ao custo 
amortizado

passivos a valor 
justo

Passivos	inanceiros
Fornecedores 41.967 -
Obrigações sociais 34.892 -
Obrigações tributárias 2.524 -
Passivo de arrendamento 144.848 -
Partes relacionadas 2.967
Debêntures 93.723 -
Obrigação de compra (call 
option) - 92.631

320.921 92.631

9. Contas a receber (consolidado)

31/12/2021 31/12/2020
Clientes 
   Clientes diversos 132.709 41.204
   Perda de crédito esperadas (298) -

132.411 41.204
 
Circulante 131.684 40.727
Não circulante 727 477

Vencimento da carteira:

31/12/2021 31/12/2020
A vencer 130.219 37.914
Vencidos há 30 dias 1.465 1.230
Vencido entre 31 e 60 dias 298 -
Vencidos acima de 180 dias 727 2.060

132.709 41.204

Em 31 de dezembro de 2021, a Administração, com base em sua avaliação 
do risco de crédito, entende a provisão para perdas na realização das con-
tas a receber é suiciente. Não obstante, há acordos em andamento para 
recebimento do saldo vencido.

Movimentação das perdas de créditos esperadas
saldo em 31 de dezembro de 2020 -
Provisão 298
saldo em 31 de dezembro de 2021 298

10. Estoques (consolidado)
31/12/2021 31/12/2020

Almoxarifado 11.593 6.916
Óleo de palma (CPO) 3.594 4.836
Óleo de palmisteria (PKO) 343 665
Óleo branqueado e desodorizado (RBD) 2.281 995
Noz de palma 157 64
Ácido Graxo 881 -
Cacho de fruto fresco (CFF) terceiros 1.595 -

20.444 13.476
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11. tributos a recuperar
Controladora Consolidado

31/12/
2021

31/12/
2020

31/12/
2021

31/12/
2020

 
PIS a recuperar - - 5.286 2.561
COFINS a recuperar 2 - 26.024 10.377
ISS a compensar - 32 - 32
IRRF sobre juros sobre capital 
próprio a recuperar/antecipação 4.400 2.183 10.431 1.778

IRRF retido na fonte s/aplicações 25 24 25 59
4.427 2.239 41.766 14.807

Os valores de impostos a recuperar, são representados por créditos toma-
dos sobre as prestações de serviços, compras de insumos e serão com-
pensados substancialmente a partir da venda de cacho de frutos frescos, 
e são recuperados pelo pagamento de imposto de renda retido na fonte 
sobre o pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”) e efetuado a 
monetização dos créditos junto ao RFB.

12. ativo biológico (consolidado)
Os ativos biológicos da Companhia compreendem os cachos de fruta fres-
ca da palmeira de dendê, bem como, os produtos agrícolas em desenvol-
vimento (cachos de fruta verde) utilizados no processo de produção de 
óleo de palma de dendê. A movimentação dos ativos biológicos encontra-
se detalhada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
 Saldo em 31 de dezembro de 2020 40.082 14.971
Gastos com manejo 19.137 15.278
Variação do valor justo 31.103 24.804
Colheita  (40.082) (14.971)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 50.240 40.082

Abaixo apresentamos as principais premissas utilizadas na determinação 
do valor justo:

31/12/2021 31/12/2020
Ciclo de produção médio 25 anos 25 anos
Área total plantada (ha) 38.027 38.027
Produtividade (t/ha/safra) 6,1 6,1
Preço médio (R$/t) 823 470

13. investimento

descrição 2021 2020
Tauá Brasil Palma S.A.
(+) Aumento de capital 205.000 205.000
(-) Capital a integralizar - (1.337)
(-) JCP recebido (27.050) (14.550)
(-) Dividendos recebidos (43.488) -
(-) Recompra de ações (101.214) -
(+) Ganho de participação 125.831 125.831
(+) Ganho relexo controlada – Equivalência 
patrimonial 1.214 -
(+) Equivalência patrimonial 187.611 44.778

347.904 359.722
Atribuível ao não controlador objeto da opção:
(+) Opção de venda 132.669 132.669
(-) Juros sobre capital próprio recebido (27.050) (14.550)
(-) Dividendos recebidos (43.488) -
(+) Aporte de capital pela conferência de 
bens 14.239 14.239
(-) Recompra de ações (101.214) -
(+) Ganho relexo controlada 1.214 -
(+) Outros resultados abrangentes (i) 183.924 183.924
(+) Equivalência patrimonial 187.609 44.776

347.903 361.058

Total 695.807 720.780

i) Sobre o valor do ganho registrado em outros resultados abrangentes 
também foi contabilizado o imposto diferido de 34% no patrimônio líquido. 

a) Investimento na Tauá Brasil Palma
A Companhia é parte de um Acordo de Investimento (“AI”) com a empre-
sa Belém Bioenergia Brasil S.A. (“Belém Bioenergia”), para constituírem 
em conjunto a Tauá Brasil com atuação no setor de óleo palma nos muni-
cípios de Tailândia e Tomé Açu no estado do Pará.
Em 30 de dezembro de 2016, Dendê do Tauá S.A., acionista da Compa-
nhia, assinou o Acordo de Investimento (“AI”) com a Belém Bioenergia. 
Este acordo foi cedido à Companhia no dia 13 de novembro de 2017. 
Como parte do acordo assinado, a Companhia obrigou-se a construir e 
integralizar na Tauá Brasil uma usina extratora de palma em Tailândia 
(“Usina ETL”). Em contrapartida, a Belém Bioenergia iria integralizar um 
plantio de aproximadamente 20.000 hectares de palma.
No segundo semestre de 2017 a Belém Bioenergia realizou um processo con-
correncial para encontrar um parceiro para outro plantio de 18.000 hectares 
de palma em Tomé Açu. A Companhia participou desse processo e sagrou-se 
novamente vencedora, suscitando a assinatura de um aditivo ao AI ETL alte-
rando as novas condições contratuais e acrescentando o polo de Tomé Açu a 
parceria (“Aditivo ETO”). A proposta da Companhia para o polo de Tomé foi 
similar a de Tailândia e prevê a construção de uma usina extratora de palma 
com capacidade para processar até 90 toneladas/hora de fruto.
Para que a obra da indústria de Tomé Açu pudesse ser iniciada antes da 
inalização da negociação do Aditivo ETO entre as partes, foi assinado um 
Acordo de Investimentos Iniciais (“AII”), onde a Belém Bioenergia garan-
tiria o reembolso dos custos da Companhia com a obra no caso da não 
aprovação do Aditivo ETO ao im das negociações pelos sócios da mesma.

Em agosto de 2019 as partes chegaram a um acordo quanto as minutas 
do Aditivo ETO que foi enviado para aprovação dos sócios da Companhia 
e da Belém Bioenergia.
Entre 30 de novembro de 2018 e 7 de agosto de 2019 a Companhia ce-
lebrou diversos aditivos ao AII com a Belém Bioenergia prevendo que de-
vido ao atraso na aprovação por parte dos sócios da Belém Bioenergia do 
Aditivo ETO, a Belém Bioenergia faria mútuos no valor total de R$59.504 
para a Companhia para que ela continuasse com os investimentos pre-
vistos no AII.
Em 7 de agosto de 2019 a Companhia celebrou o Aditivo ETO, na forma 
do 7º aditivo ao AI, com a Galp Bioenergy B.V. (“Galp”), uma das acio-
nistas da Belém Bioenergia. O aditivo consolidou os polos de Tomé Açu e 
Tailândia no mesmo documento e as alterações nas regras de governança 
que haviam sido negociadas entre as partes. A efetivação do aditivo es-
tava condicionada a adesão da Belém Bioenergia ao 7º Aditivo ao AI que 
ocorreria apenas após a Galp se tornar controladora da Belém Bioenergia.
Em 1 de novembro de 2019, a Galp adquiriu a participação necessária 
para tornar-se controladora da Belém Bioenergia. Neste mesmo dia, a 
Belém Bioenergia assinou o Termo de Adesão ao 7º Aditivo ao AI, con-
cretizando dessa forma o closing da operação. Como consequência foi 
realizada uma AGE pela Tauá Brasil deliberando o aumento do seu capital 
social em R$ 410.000, onde R$205.001 foi subscrito pela Companhia 
conforme abaixo:
•	À vista, o valor de R$165.894 mediante a conferência de: 1) acervo 
patrimonial líquido correspondente a uma parcela da usina de extração e 
óleo de palma bruto e palmisteria denominada Usina Extratora Tailândia 
(“ETL”), equivalente a primeira e à segunda fase ETL; e 2) acervo 
patrimonial líquido correspondente a uma parcela da usina de extração de 
óleo de palma bruto e palmisteria denominada Usina Extratora Tomé Açú 
(“ETO”), equivalente a primeira fase ETO, conforme demonstrado abaixo:

ativo/passivo 01/11/2020
Projeto Tailândia (a) 93.141
Projeto Tomé Açú (a) 74.792
Fornecedores diversos (1.963)
IRRF a recolher (1)
ISS retido a recolher (68)
PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher (7)
acervo líquido 165.894

 
a) O projeto Tailândia e Tomé Açú referem-se a duas usinas de extração 
de óleo de palma bruto e palmisteria na região de Tailândia e Tomé Açú 
no Pará com capacidade de produção de 90 (noventa) toneladas de cacho 
de fruto fresco de palma (“CFF”) por hora, cada.

•	 O valor de R$39.105 até 31 de dezembro de 2021, mediante a conferência 
de: 1) acervo patrimonial líquido correspondente a uma parcela da usina de 
extração e óleo de palma bruto e palmisteria denominada Usina ETL, equi-
valente a terceira fase ETL; e 2) acervo patrimonial líquido correspondente 
a uma parcela da usina de extração de óleo de palma bruto e palmisteria 
denominada Usina ETO, equivalente a segunda fase ETO, cujo valor será 
apurado em laudo de avaliação elaborado pela empresa especializada.
O saldo de R$ 204.999, foi subscrito pela outra acionista da Tauá Brasil, 
a Belém Bioenergia, sendo integralizado à vista mediante a conferência 
do acervo patrimonial líquido ETO, no valor de R$204.999 conforme 
demonstrado abaixo:

ativo 01/11/2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4.937
Contas a receber 9.238
Estoques 8.356
Adiantamento a fornecedores 1.389
Outros ativos 81

24.001

Não circulante
Contas a receber 477
Imobilizado 314.011
Intangível 601

315.089

total de ativos 339.090

passivo
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar 107
Obrigações sociais 4.862
Arrendamento de terrenos 7.420

12.389
não circulante

Arrendamento de terrenos 121.702

total do passivo 134.091

acervo líquido 204.999

Eventos ocorridos em 2020
Em 30 de novembro de 2020 foi realizada Assembleia Geral Extraordiná-
ria para aprovação do aumento de capital social da Tauá Brasil Palma no 
valor de R$1, mediante emissão de 1 (uma) ação ordinária, nominativa 
e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$28.478, sendo o valor 
de R$1 destinado a conta de capital social e o saldo de R$28.478 à conta 
de reserva de capital, a título de ágio na subscrição, passando o capital 
social para R$410.002, subscritas mediante a conferência de bens da 
seguinte forma:
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•	 À vista mediante a conferência do acervo patrimonial líquido da Belém 
Bioenergia Brasil S.A., no valor de R$28.478 conforme demonstrado abaixo:

ativo 30/11/2020
Circulante

Imobilizado 28.478

28.478

Em 31 de dezembro de 2020 a Ecotauá Participações S.A. mediante laudo 
de acervo patrimonial líquido integralizou o valor de R$37.768 reduzindo 
o capital a integralizar de R$39.105 para R$1.337, o qual foi integralizado 
em 2021. 

Eventos ocorridos em 2021
Em 14 de agosto de 2021, mediante Assembleia Geral Extraordinária, foi 
aprovada a compra de 119.645.848 ações de sua própria propriedade 
(ações em tesouraria) ao preço unitário de R$1,67 (um real e sessenta e 
sete centavos), totalizando R$200.000, pago aos acionistas Belem Bio-
nergia Brasil S.A. (Companhia) e Ecotauá Participações S.A..

b) Ganho por variação na porcentagem de participação
Em 18 de novembro de 2019 foi realizada Assembleia Geral Extraordiná-
ria para aprovação do aumento de capital social da Tauá Brasil no valor de 
R$1, mediante emissão de 1.002 (mil e duas) ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 222.738, sendo o 
valor de R$1 destinado a conta de capital social e o saldo de R$223.184 
à conta de reserva de capital da Tauá Brasil.
Como resultado desta variação na porcentagem de participação a Com-
panhia apurou um ganho no valor de R$111.592, registrado a crédito na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido, na rubrica de ajuste 
de avaliação patrimonial.
Em 30 de novembro de 2020 foi realizada Assembleia Geral Extraordiná-
ria para aprovação do aumento de capital social da Companhia no valor 
de R$1, mediante emissão de 1 (uma) ação ordinária, nominativa e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$28.478, sendo o valor de R$1 
destinado a conta de capital social e o saldo de R$28.478 à conta de 
reserva de capital
Como resultado desta variação na porcentagem de participação a Com-
panhia apurou um ganho no valor de R$ 14.239, registrado a crédito na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido, na rubrica de ajuste 
de avaliação patrimonial.

c) Opção de venda - Tauá Brasil Palma S.A.
Como parte das condições do AI assinado entre a Companhia e a Belém 

Bioenergia para formação da Tauá Brasil, a Companhia outorgou uma opção 
de venda, gerando uma obrigação de compra pela Companhia caso a opção 
seja exercida das ações que a Belém Bioenergia detém da Tauá Brasil.
A opção de venda vence no dia 31 de dezembro de 2023 e pode ser exer-
cida a qualquer momento pela Belém Bioenergia. O ativo foi mensurado 
pelo seu valor justo considerando as estimativas da Administração para 
os resultados da Tauá Brasil até o ano de 2023 quando a opção poderá ser 
exercida. O valor de exercício da opção será equivalente ao lucro antes 
de juros, impostos, depreciações e amortizações médio dos últimos 24 
meses na data do exercício trazido ao valor presente pelo custo de capital 
da Tauá Brasil.
Em 2019, a Companhia efetuou o registro da opção de compra no valor 
de R$132.669, que representa o valor justo da contraprestação estipu-
lada no contrato e tendo como base a projeção de resultado para o ano 
de 2023, bem como efetuou o registro da diferença entre o valor justo 
e o valor de livros (registro da participação de 49,9999% da Tauá Brasil 
Palma S.A.) no montante de R$183.924 (R$121.534 líquido do imposto 
diferido) em outros resultados abrangentes. A Companhia ao efetuar o 
registro desta nova parcela de participação acionária concluiu que os va-
lores contábeis se aproximavam dos valores justos na data da transação. 
No inal do exercício de 2020 a Administração da Companhia atualizou as 
projeções de resultado para o ano de 2023 considerando as premissas 
de mercado e operacionais mais atuais. Essa atualização reduziu o valor 
justo da contraprestação para o exercício da opção para R$ R$92.631. 
A variação no preço de exercício gerou um ganho para a Companhia no 
valor de R$40.038 (R$ 26.449 líquido do imposto diferido) que foi regis-
trada na sua demonstração de resultados.
Em 2021, esta revisão aumentou o valor justo da contraprestação para 
R$226.030, tendo gerado uma perda no valor de R$133.399 (R$88.043 
líquido do imposto diferido), registrados na demonstração de resultado 
(Nota explicativa 24).

d) Movimentação do investimento

Ano de 2020:
saldo 

anterior aporte distribu-
ição

Equiva-
lência

saldo 
inal

Atribuível ao 
controlador 281.118 52.008 (14.550) 41.146 359.722
Atribuível 
ao não 
controlador 
objeto da 
opção

320.224 14.239 (14.550) 41.145 361.058

601.342 66.247 (29.100) 82.291 720.780

Ano de 2021:

saldo anterior aporte recompra distribuição Equivalência 
relexa Equivalência Saldo	inal

Atribuível ao controlador 359.722 1.337 (101.214) (55.988) 1.214 142.833 347.904
Atribuível ao não controlador 
objeto da opção(i) 361.058 - (101.214) (55.988) 1.214 142.833 347.903

720.780 1.337 (202.428) (111.976) 2.428 285.666 695.807

(i) o valor de venda pelo não controlador, relativo a recompra de ações e distribuição de lucros em 2021, totalizando de R$157.202, foi registrado como 
perda pela Companhia diretamente no patrimônio líquido, bem como o ganho relexo de R$1.214 obtido pela controlada na recompra das ações, assim 
o saldo líquido da operação foi de R$ 155.988.
Demonstração da venda de participação societária em 31/07/2021

descrição investimento – 
r$mil

quantidade de 
ações

valor custo por 
ação – r$

quantidade 
negociada valor venda valor Custo perda

Controlador 346.848 205.001.002 1,6919 59.822.924 100.000 101.214 (1.214)
Não controlador 346.848 205.001.001 1.6919 59.822.924 100.000 101.214 (1.214)

693.696 410.002.003 1,6919 119.645.848 200.000 202.428 (2.428)

14. imobilizado
a) Movimentação do saldo
Individual:

imobilizado em curso

Controladora terrenos
Equipa-
mentos 

adminis-
trativos

Benfeitorias em 
propriedades de 

terceiros
Equipamentos 
de transportes

lavoura 
de dendê

projeto 
tailândia

projeto 
tomé açu total

Custo 
   Em 31 de dezembro de 2019 - 66 - - 3.090 20.498 23.654

Aquisições - - - - - 11.575 5.042 16.617
Baixa por integralização (i) - - - - - (14.665) (23.103) (37.768)

   Em 31 de dezembro de 2020  66 - - - - 2.437 2.503
Aquisições - - - - - - 20.598 20.598
Baixa por integralização (i) - - - - - - (1.339) (1.339)
Baixa - (66) - - - - - (66)
Em 31 de dezembro de 2021  - - - - - 21.696 21.696
Depreciação acumulada
   Em 31 de dezembro de 2019 - - - - - - - -
      Depreciação anual - (8) - - - - - (8)
   Em 31 de dezembro de 2020 - (8) - - - - - (8)
Depreciação anual
      Depreciação anual - (8) - - - - - (8)
      Baixa - 16 - - - - - 16
   Em 31 de dezembro de 2021 - - - - - - - -
Valor contábil
Em 31 de dezembro de 2019 - 66 - - - 3.090 20.498 23.654
Em 31 de dezembro de 2020 - 58 - - - - 2.437 2.495
Em 31 de dezembro de 2021 - - - - - - 21.696 21.696

i. Valores aportados na investida Tauá Brasil em 31 de dezembro de 2020 e 2021.
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Consolidado:

terre-
nos

Equipa-
mentos 

adminis-
trativos

Benfei-
torias em 
proprie-
dades de 
terceiros

Equipa-
mentos de 

trans-
portes

lavoura 
de dendê

Equipa-
mentos 
indus-
triais

insta-
lações 

prediais 
indus-
triais

ferra-
mentas 

e utensí-
lios

Equipa-
mentos 

de 
processa-
mento de 

dados

imobi-
lizado 

em curso
total

Custo 
   Em 31 de dezembro de 
2019 874 26.020 1.283 365 445.609 71.754 21.478 - - 107.274 674.657

Adição via drop-down 
de ativos - - - - - 28.478 - - - - 28.478

Aquisições - 7.078 1.783 180 - 2.869 368 1.383 459 24.334 38.454
Transferências - (49) 246 - - 93.918 30.860 49 -(125.024) -

   Em 31 de dezembro de 
2020 874 33.049 3.312 545 445.609 197.019 52.706 1.432 459 6.584 741.589
 
       Baixas - (66) - - - - - - - - (66)
       Aquisições - 4.520 3.870 5.226 9.801 7.142 454 202 48.061 79.276
       Transferências - - 1.617 - - - - - - (1.617) -
   Em 31 de dezembro de 
2021 874 37.503 8.799 5.771 445.609 206.820 59.848 1.886 661 53.028 820.799

Depreciação acumulada
   Em 31 de dezembro de 
2019 - (7.276) (13) (211) (65.641) (1.193) (143) - - - (74.477)
        Depreciação anual - (4.298) (42) (83) (16.449) (15.937) (1.908) (610) (33) - (39.360)
       Transferências - 16 - - - - - (16) - -
   Em 31 de dezembro de 
2020 - (11.558) (55) (294) (82.090) (17.130) (2.051) (626) (33) - (113.837)
 
       Depreciação anual - (2.731) (70) (3.617) (23.326) (19.668) (2.185) (30) (30) - (51.657)
       Baixas - 16 - - - - - - - - 16
   Em 31 de dezembro de 
2021 - (14.273) (125) (3.911)(105.416) (36.798) (4.236) (656) (63) -(165.478)

Valor contábil
   Em 31 de dezembro de 
2020 874 21.491 3.257 251 363.519 179.889 50.655 806 426 6.584 627.752
   Em 31 de dezembro de 
2021 874 23.230 8.674 1.860 340.193 170.022 55.612 1.230 598 53.028 655.321

A Companhia não possui ativos imobilizados permanentes dados em garantia em 31 de dezembro de 2021 e 2020. 
Os valores dos imobilizados em curso, representam os gastos iniciais efetuados para construção de benfeitorias em propriedade de terceiros, os quais 
nesta fase estão sendo levados a essa conta, até a entrada em funcionamento.  
Plantas de produção - lavouras de dendê correspondem às plantas que são exclusivamente utilizadas para cultivar a palma de dendê. A palma de dendê 
é classiicada como cultura permanente, cujo ciclo produtivo economicamente viável tem, em média, 25 anos. 

15. fornecedores
Controladora Consolidado

31/12/
2021

31/12/
2020

31/12/
2021

31/12/
2020

Contas a pagar a 
fornecedores - - 45.072 34.609
Contas a pagar a 
empreiteiros 573 1.633 3.785 6.885

Provisões serviços - - 23 473
573 1.633 48.880 41.967

16. obrigações sociais
Controladora Consolidado

31/12/
2021

31/12/
2020

31/12/
2021

31/12/
2020

Provisão de bônus e 
prêmios a pagar (i) - - 9.109 7.516

Juros sobre capital próprio 
a pagar 799 3.547 799 6.247

Dividendos a pagar 
(nota 21) 40.979 15.354 40.979 15.354

Provisão de férias 8 15 5.804 4.450
Encargos sobre folha de 
pagamento 3 2 1.219 829

Encargos sobre provisões 2 - 619 473
Outros 37 - 76 23

41.828 18.918 58.605 34.892

(i) O valor da provisão faz referência ao bônus a ser pago aos colabora-
dores em 2022.

17. partes relacionadas
Controladora Consolidado

31/12/
2021

31/12/
2020

31/12/
2021

31/12/
2020

receita:
Dendê do Tauá (i) - 121.440 65.215
Contas a receber:
Dendê do Tauá (i) - - 6.515 13.055
Tauá Brasil(ii) - 3.403 - -

- 3.403 6.515 13.055

Contas a pagar:
Belem Bioenergia 
Brasil (iii) - - - 2.967

- - - 2.967

(i) São vendas de CPO-óleo de dendê efetuado ao acionista Dendê Tauá 
e valores a serem reembolsados a Controladora
(ii) São representados por valores de determinados ativos, especiica-
mente os tributos retidos sobre compras, e que foram objeto do drop 
down, na integralização do capital social e por uma venda de ativo ixo da 
Controladora para sua Controlada.
(iii) São representados por valores pagos a ser ressarcidos ao acionista 
Belem Bioenergia, por despesas pagas em seu nome, mas pertencentes 
a operação da Tauá Brasil.

a) Remuneração do pessoal-chave
Em 31 de dezembro de 2021, a remuneração do pessoal-chave da Admi-
nistração totalizou R$4.258 (R$2.915 em 2020).

18. provisão para demandas judiciais (consolidado)

Consolidado
ações judiciais  

Em 31 de dezembro de 2019 500
Reversão de provisão (300)
Em 31 de dezembro de 2020 200
Pagamento de processos (69)
Reversão de provisões 106
Em 31 de dezembro de 2021 237

A Companhia constituiu provisão para riscos trabalhistas sobre os proces-
sos cujas probabilidades de perdas são consideradas prováveis no mon-
tante de R$ 237.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 com base na posição dos assessores 
jurídicos não há processos cuja probabilidade de perdas são consideradas 
possíveis, em discussão tanto na esfera administrativa como na judicial.

19. debentures a pagar

descrição integra-
lização Encargos 31/12/

2021
31/12/

2020
Debentures 5ª Serie 05-out-18 100%CDI+6% a.a - 4.620
Debentures 5ª Serie 23-nov-18 100%CDI+6% a.a - 5.543
Debentures 5ª Serie 19-dez-18 100%CDI+6% a.a - 2.258
Debênture 6 série 05-nov-19 100%CDI+6% a.a - 81.302
   - 93.723

Circulante - 13.723
Não circulante - 80.000

Em 16 de novembro de 2017 foi concluída a primeira emissão privada 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries da 
espécie com garantia real e com garantia adicional idejussória (“Debên-
tures”). A escritura foi aditada e consolidada nos dias 21 de fevereiro de 
2019, 02 de maio de 2019, 22 de agosto de 2019 e 05 de novembro de 
2020 para prever a subsequente emissão da Terceira, Quarta, Quinta e 
Sexta série de debêntures, respectivamente.
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As debentures foram liquidadas nos meses de agosto e outubro de 2021.
As Debêntures tem as seguintes características principais:
•	 Emissão de 170.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1, na 
data de emissão, totalizando, portanto, R$170.000; 
•	 Emitida em seis séries, sendo 15.000 da primeira série, 10.000 da 
segunda série, 15.000 da terceira série, 20.000 da quarta série, 30.000 da 
quinta série e 80.000 da sexta série.
•	 O prazo de vencimento das debêntures será:
1. Primeira Série das Debêntures em 30 de dezembro de 2020;
2. Segunda Série das Debêntures em 16 de novembro de 2020;
3. Terceira Série das Debêntures em 30 de dezembro de 2020;
4. Quarta Série das Debêntures em 02 de maio de 2021;
5. Quinta Série das Debêntures em 22 de agosto de 2021;
6. Sexta Série das Debêntures em 17 de outubro de 2022;
•	 Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das 
debêntures de ambas as Séries, conforme o caso, incidirão juros remune-
ratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias 
diárias dos DI - Depósitos Interinanceiros de um dia, “over extra grupo”, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua 
página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de so-
bretaxa de 6% ao ano, base 252 dias úteis (“sobretaxa”, e, em conjunto 
com a taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumu-
lativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a data de integra-
lização ou data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior 
até a data do efetivo pagamento;
•	 Em caso de inadimplência, serão calculados: (a) juros de mora de 1% ao 
mês ou fração de mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadim-
plemento até a data do efetivo pagamento; e (b) multa moratória de 2%.
No dia 01 de novembro de 2020, as debêntures da Primeira, Segunda, Ter-
ceira, Quarta e Quinta (parcialmente) foram capitalizadas pelo Opportunity 
Agro FIP em aumento de capital deliberado por AGE no valor de R$ 92.848.

Cláusulas contratuais “covenants”
Os contratos de debêntures possuem cláusulas restritivas, determinando 
alguns compromissos assumidos pela Companhia, os quais podem ou não 
acarretar vencimento antecipado dos títulos, quais sejam resumidamente:
•	 Descumprimento de qualquer obrigação, pecuniária ou não, prevista na 
escritura de emissão das debêntures; 
•	 Anulação, nulidade, inexequibilidade ou questionamento judicial, pela 
Interveniente Garantidora e/ou por seus acionistas da garantia idejussória 
ora pactuada; 
•	 Cessão, venda ou qualquer forma de transferência a terceiros, no todo 
ou em parte;
 Inadimplemento ou vencimento antecipado não sanado em prazo previsto 
de qualquer dívida da emissora, de valor igual ou superior a R$2.500, sem 
devida resolução em até 10 dias úteis.
•	 Liquidação, dissolução ou extinção, decretação de falência, pedido de 
autofalência ou pedido de falência formulado por terceiros, pedido de recu-
peração judicial ou extrajudicial, da Companhia ou da Dentauá; 
•	 Existência de decisão judicial transitada em julgado e/ou de qualquer 
decisão arbitral não sujeita a recurso; 
•	 Transformação da forma societária; 
•	 Cisão, fusão, incorporação ou incorporação de ações; 
•	 Alteração ou transferência do controle direto ou indireto; 
•	 Alteração do objeto social mudando substancialmente as atividades 
praticadas atualmente; 
•	 Protesto legítimo de títulos de valor igual ou superior a R$2.500; 
•	 Autuação, por qualquer órgão governamental, superior a R$2.500 não 
contestada no prazo legal.
O acompanhamento e monitoramento do cumprimento das cláusulas são 
feito de acordo com as regras contratuais e em bases anuais e todas as 
cláusulas restritivas (“covenants”) foram cumpridas pela Companhia e não 
restringem a sua capacidade de condução normal de seus negócios. 

Garantias
As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 
58, III da Lei das Sociedades por Ações, consistindo na Alienação Fiduciá-
ria de Ações da Companhia, na Hipoteca e no Penhor e, adicionalmente, 
garantidas pela Fiança, nos termos previstos na Escritura de Emissão e nos 
Contratos de Garantia.

20.	Empréstimos	e	inanciamentos	(Consolidado)
31/12/2021 31/12/2020

Empréstimo Capital de Giro 201.215 -

-
Circulante 51.215 -
Não circulante 150.000 -

Em 22 de julho de 2021, a controlada captou junto ao Banco Santander, 
operação de crédito de R$200.000 para compra de suas próprias ações 
junto aos acionistas, conforme mencionado em nota explicativa 18. A taxa 
de juros da contratação é de 2,76% ao ano, acrescido da variação de 
100% do CDI. O principal desta operação será liquidado em 4 parcelas 
anuais, com vencimentos para 21/07/2022, 17/07/2023, 10/07/2024 e 
07/07/2025 e os juros serão amortizados trimestralmente. As garantias 
(alienação iduciária) são parte das ações da Companhia em nome dos 
acionistas e avalistas.
Não há nesta operação cláusulas restritivas que estabeleçam obrigações 
quanto à manutenção de índices inanceiros atrelados à resultado, liquidez 
e alavancagem, sobre as operações contratadas, cujo descumprimento 
torne automaticamente exigível o pagamento da dívida.

21. patrimônio líquido
a) Capital social
Em 03 de fevereiro de 2020 foi realizado Assembleia Geral Extraordinária 
para aprovação do aumento de capital social da Companhia no valor de 
R$7.900 mediante a emissão de 168.839.496 novas ações, todas ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 
0,04679 por ação integralizadas à vista neste ato.
Em 09 de março de 2020 foi realizado Assembleia Geral Extraordinária 
para aprovação do aumento de capital social da Companhia no valor de 
R$15.300 mediante a emissão de 328.890.800 novas ações, todas ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 
0,04652 por ação integralizadas à vista neste ato.
Em 25 de março de 2020 o Opportunity Agro Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior celebrou um con-
trato de compra e venda com a Dendê do Tauá S.A. para aquisição de 
722.891.567 ações da Ecotauá, aumentando assim sua participação para 
4.015.950.261 ações da empresa.
Em 14 de agosto de 2020 foi realizado Assembleia Geral Extraordinária 
para aprovação do aumento de capital social da Companhia no valor de 
R$3.500 mediante a emissão de 77.467.906 novas ações, todas ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 
0,04518 por ação integralizadas à vista neste ato.
Em 09 de outubro de 2020 foi realizado Assembleia Geral Extraordinária 
para aprovação do aumento de capital social da Companhia no valor de 
R$4.500 mediante a emissão de 105.140.187 novas ações, todas ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 
0,0428 por ação integralizadas à vista neste ato.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social da Ecotauá Participações 
S.A. está representado por 5.023.163.123 ações ordinárias escriturais sem 
valor nominal, sendo seu capital social de R$ 148.941 conforme a seguir:

2021 2020

acionistas # de ações % partici-
pação # de ações % partici-

pação
Dendê do 
Tauá S.A. 1.170.957.521 23,311% 842.233.621 16,77%

Opportunity 
Agro FIP IE 3.852.205.602 76,689% 4.180.929.502 83,23%

A Ecotauá Participações S.A. é uma companhia fechada controlada pelo 
Opportunity Agro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior, regulado por acordo de acionista.
Há um valor de R$23 a integralizar pela Dendê do Tauá S.A..

b) Reserva legal
A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido do exercício 
limitada a 20% do capital social subscrito de acordo com o artigo 193 da 
Lei n°6.404/76. 

c) Dividendos mínimos obrigatórios
Conforme estatuto social, os acionistas terão direito de receber, como di-
videndos obrigatórios a importância de 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido do exercício calculado conforme abaixo:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 190.663 97.363
(-) Prejuízo acumulado - (17.396)
Lucro ajustado 190.663 79.967
(-) Reserva legal (5% limitado a 20% do 
capital social) (9.533) (3.998)

Base de cálculo dos dividendos 181.130 75.969
Dividendos mínimos (25%) 45.282 18.992
(-) Juros sobre capital próprio (4.303) (3.638)
Dividendos a pagar 40.979 15.354

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de abril de 2021, 
aprovou a distribuição complementar dos lucros apurados em 2020 no 
montante de R$8.646.

d) Reserva de capital e outros resultados abrangentes
Trata-se respectivamente de transações entre sócios, registro de ganhos 
e perdas em participação societárias e registro inicial da constituição do 
valor justo da opção de venda. O detalhamento destas transações está 
descrito na nota explicativa nº13.

e) Reserva de lucros
O saldo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 refere-se ao saldo do resulta-
do do exercício, que foi destinado como reserva de retenção de lucros, em 
conformidade com a Lei 6.404/76.

22. receita líquida de vendas
A composição das receitas líquidas de vendas é a seguinte:

Consolidado
2021 2020

Óleo de palma (CPO) 384.695 294.309
Óleo reinado (RBDPO) 419.524 127.176
Óleo de palmiste (PKO) 29.731 23.116
Óleo reinado (RBDPK) 37.930 10.968
Torta de dendê 6.214 2.991
Ácido graxo 13.481 2.579
Cacho de fruto fresco (CFF) 9.721 -
Outros 2.743 2.251
(-) Impostos sobre vendas (9.804) (3.398)

894.235 459.992
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23. despesas por natureza
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custo dos produtos 
vendidos - - (445.293) (279.025)

Depreciação e amortização (8) (8) (52.375) (40.168)
Manutenção e conservação - (480) (19.119) (8.265)
Fretes e carretos (8) (49) (16.269) (16.489)
Salários e ordenados (120) (92) (11.584) (9.518)
Remuneração 
administração - - (4.258) (2.915)

Serviços de terceiros (193) (691) (8.334) (4.855)
Gratiicações e prêmios - - (4.532) (7.387)
Provisão para demandas 
judiciais - - (106) 300

Combustíveis (13) (10) (1.966) (1.369)
Despesas com comissões - - (2.118) (2.095)
Despesas com impostos 
e taxas (1.239) (1.410) (4.002) (3.676)

Vigilância e segurança - - (3.847) (3.358)
Viagens e deslocamentos (25) (134) (661) (1.070)
Aluguéis de imóveis e 
veículos (23) (44) (1.695) (1.354)

Outros (87) (201) (6.706) (3.346)
(1.716) (3.119) (582.865) (384.590)

Custo dos produtos vendidos - - (488.891) (313.291)
Despesas administrativas (477) (1.709) (68.698) (48.743)

Despesas comerciais - - (19.521) (18.896)

Despesas tributárias (1.239) (1.410) (5.755) (3.660)
(1.716) (3.119) (582.865) (384.590)

24. outras despesas operacionais, líquidas
Controladora e 

Consolidado
2021 2020

Variação do valor justo da obrigação de 
compra (i) (133.399) 40.038
Outros 1.194 (207)

(132.205) 39.831

i. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia efetuou o recalculo 
da opção de compra, levando em consideração as novas projeções e atua-
lizações e registrou a variação do valor justo da call option no montante de 
R$133.399 (complemento da dívida a pagar/perda) e R$40.038 (redução 
do preço de compra/ganho), respectivamente. Sobre o valor em questão 
foi registrado o respectivo tributo diferido passivo (Nota 13).

25.	Resultado	inanceiro
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesas inanceiras:
Marcação a mercado de 
instrumentos derivativos - - (8.663) -

Juros sobre arrendamento - - (11.238) (11.025)
Descontos concedidos - (1.832) -
Variação cambial passiva - (2.143) -
Juros sobre empréstimos e 
inanciamentos (6.425) (8.051) (15.032) (8.704)

Outros (29) (3) (813) -
(6.454) (8.054) (39.721) (19.729)

Receitas inanceiras:
Juros sobre aplicações 
inanceiras 17 3 3.075 570

Descontos obtidos - - 947 437
Variação cambial ativa - - 1.503 -
Outros - - 9 5

17 3 5.534 1.012
  

Resultado inanceiro (6.437) (8.051) (34.187) (18.717)

26. direito de uso e passivo de arrendamento (consolidado)
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía 39 contratos de ar-
rendamento de terras e 2 contratos de locação de espaço, onde ica o es-
critório da Companhia, para os quais a Administração analisou e concluiu 
que se enquadram na classiicação de arrendamento mercantil conforme 
o CPC 06(R2). As parcelas ixas dos contratos foram reconhecidas a valor 
presente (considerando a taxa de juros de 8,86% a.a. quando do início 
do contrato ou quando de sua eventual modiicação de escopo) como di-
reito de uso em contrapartida do passivo de arrendamento e estão sendo 
depreciados de acordo com a vigência do contrato, que varia de maio de 
2023 (aluguel da sede) a fevereiro de 2039 (arrendamento de terras). 
Segue abaixo a movimentação do direito de uso:

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Saldo anterior 134.095 128.898
Remensuração de contratos 52.475 13.274
Depreciação (9.002) (8.077)
Saldo inal 177.568 134.095

A movimentação do passivo de arrendamento atrelado ao direito de uso 
dos contratos de aluguéis está demonstrada abaixo: 

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

 Saldo anterior 144.848 132.267
 Remensuração de contratos 52.475 13.274
 Juros reconhecidos no exercício 11.238 11.025
 Pagamentos efetuados (19.277) (11.718)
 Saldo inal 189.284 144.848

Circulante 21.233 4.297
Não circulante 168.051 140.551

A Companhia apresenta no quadro abaixo a análise de maturidade de seus 
contratos, prestações não descontadas, conciliadas com o saldo de 31 de 
dezembro de 2021:

2021 2020
2022 - 14.830
2023 21.759 14.428
2024 21.602 14.228
2025 21.602 14.228
Mais de 5 anos 256.886 169.120

321.849 226.834
Ajuste a valor presente (153.798) (86.283)
Saldo passivo de arrendamento 168.051 140.551

27. impostos correntes e diferidos
O imposto de renda pessoa jurídica (“IRPJ”) e a contribuição social sobre o 
lucro líquido (“CSLL”) diferidos são calculados sobre os prejuízos iscais do 
imposto de renda, sobre a base negativa de contribuição social e as cor-
respondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto 
sobre ativos, passivos e valores contábeis das demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas. As alíquotas deinidas atualmente para deter-
minação dos tributos diferidos são de 25% para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social.
a) Impostos diferidos de ativos, passivos e resultado foram atribuídos da 
seguinte forma

Controladora
ativos passivos resultado

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ganho na atualização 
do valor justo da call 
option

- - (31.767) 13.589 45.356 (13.589)

Outros resultados 
abrangentes (i) - - 62.428 62.428 - -

- - 30.661 76.017 45.356 (13.589)
Consolidado

ativos passivos resultado
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Ajuste do valor justo 
do ativo biológico - - 10.575 8.433 (2.142) (3.805)
Depreciação 
acelerada - - 5.763 4.451 (1.312) (4.451)
Arrendamentos - - 1.466 1.197 (269) (1.197)
Outros - - (1.053) 915 1.968 (915)
Ganho na 
atualização do valor 
justo da call option

- - (31.767) 13.589 45.356 (13.589)

Outros resultados 
abrangentes (i) - - 62.428 62.428 - -

- - 47.412 91.013 43.601 (23.957)

Circulante - - 16.751 14.996 -
Não circulante - - 30.661 76.017 -

ii. A Companhia efetuou o registo de R$62.428 referente ao imposto di-
ferido sobre o valor registrado em outros resultados abrangentes. Em 31 
de dezembro de 2020 a Companhia reverteu o valor de R$106 em função 
da diferença da distribuição de juros sobre o capital próprio e o ganho de 
participação apurado na investida Tauá Brasil Palma S.A.

b) Conciliação de IR/CS entre alíquota nominal e iscal
2021 2020

Lucro contábil antes do imposto de 
renda e da contribuição social 176.081 121.320
Alíquota iscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição à 
alíquota nominal: (59.868) (41.249)
(-) Subvenção incentivo iscal 31.670 10.821
(-) Juros sobre capital próprio 1.892 6.184
(-) Depreciação acelerada 8.513 4.452
(-) Arrendamento mercantil 6.016 1.197
(-) Ajuste de valor justo sobre ativo 
biológico 2.141 8.538
(+) Distribuição de incentivos iscais (11.528) -
(+/) Outras adições e exclusões 
temporárias e permanentes 801 (3.532)
(-/+) Prejuízo iscal e base negativa/
constituição - -
(-) Programa de alimentação ao 
trabalhador 1.160 -
(-) Lucro da exploração 35.539 -
(+) Opção put/call (45.355) 13.589
Corrente (29.019) -
Diferido 43.601 (23.957)
Total 14.582 (23.957)
Alíquota efetiva 0% 20%



162  diário oficial Nº 34.934 Quinta-feira, 14 DE ABRIL DE 2022

rElatório do auditor indEpEndEntE soBrE as dEmonstraçõEs finanCEiras individuais E Consolidadas 

Aos
Administradores e Acionistas da
Ecotauá participações s.a.
Belém - PA

opinião
Examinamos as demonstrações inanceiras in-
dividuais e consolidadas da Ecotauá Participa-
ções S.A. (“Companhia”), identiicadas como 
controladora e consolidado, respectivamen-
te, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos luxos de caixa para o exercício 
indo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações inan-
ceiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e inanceira, individual 
e consolidada da Ecotauá Participações S.A. 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e 
os seus respectivos luxos de caixa individuais 
e consolidados 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 internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações 
inanceiras individuais e consolidadas”. So-
mos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Proissional do 
Contador e nas normas proissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas conforme essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sui-
ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 

responsabilidades da diretoria e da go-
vernança	 pelas	 demonstrações	 inancei-
ras individuais e consolidadas
A diretoria da Companhia é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações inanceiras individuais e conso-
lidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para 

permitir a elaboração de demonstrações i-
nanceiras individuais e consolidadas livres de 
distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações inanceiras 
individuais e consolidadas, a diretoria é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Com-
panhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações i-
nanceiras individuais e consolidadas, a não ser 
que a diretoria pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações.
Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações inanceiras.

responsabilidades do auditor pela audi-
toria	das	demonstrações	inanceiras	indi-
viduais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações inanceiras indi-
viduais e consolidadas, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 sem-
pre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam inluenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações inanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento proissional 
e mantemos ceticismo proissional ao longo 
da auditoria. Além disso:

•	 Identiicamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações inan-
ceiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suiciente para fundamentar nossa opinião. O 
risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o prove-

niente 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 in-
ternos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eicácia dos 
controles internos da Companhia e sua con-
trolada.
•	 Avaliamos a adequação das políticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela diretoria.
•	 Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela diretoria, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida signiicativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações i-
nanceiras individuais e consolidadas ou incluir 
modiicação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional.
•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutu-
ra e o conteúdo das demonstrações inancei-
ras, inclusive as divulgações e se as demons-
trações inanceiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de au-
ditoria planejados e das constatações signii-
cativas de auditoria, inclusive as deiciências 
signiicativas nos controles internos que even-
tualmente tenham sido identiicadas durante 
nossos trabalhos.

Goiânia, 21 de março de 2022.
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Auditores Independentes S.S.
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