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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
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Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa bengtson
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
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POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
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Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 
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Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
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SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: guilherme relvas d’oliveira
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Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
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SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
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FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Secretário: Elieth de Fátima da Silva Braga
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas
Tel.: (91) 3299-2202/2200

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER
Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARÁ - FASEPA
Presidente: Luiz Celso da Silva
Tel.: (91) 3210-3308 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO
Gerente Executivo: João Marcel Cavalcante Da Costa
Tel.: (91)3205-7250/7257

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS 
HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
Presidente: Cláudia Bitar de Moraes Barbosa
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARÁ - CODEC
Presidente: Lutfala de Castro Bitar
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704 

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO 
DO PARÁ - IMETROPARÁ
Presidente: Rafaela Barata Chaves 
Tel.: (91) 3217-0524/0500

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA
Presidente: francisco alves de aguiar
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP
Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
Presidente: José Antonio De Angelis 
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB
Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO
Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Júnior 
Tel.: (91) 3110-8450/8453

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SECTET
Secretário: Edilza Joana Oliveira Fontes
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS 
E PESQUISAS - FAPESPA
Presidente: Marcel do Nascimento Botelho
Tel.: (91) 3323-2573/2574 

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Presidente:  Marcos Antonio Brandão da Costa
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SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
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sEcREtARiA DE EstADo DE tuRisMo - sEtuR
Secretário: André Orengel Dias
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ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

LEi  N° 9.527, DE 19 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre os subsídios dos conselheiros do tribunal de contas dos Mu-
nicípios do estado do Pará. 
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° o subsídio dos conselheiros do tribunal de contas dos Municípios 
do Estado do Pará, é fixado nos termos do Anexo Único desta Lei, em 
observância das disposições do inciso xi do art. 37; § 3° do art. 73 e art. 
75 da constituição federal c/c § 2° do art. 119 da constituição do estado 
do Pará.
Parágrafo único. a revisão do subsídio dos conselheiros do tribunal de contas 
dos Municípios do estado do Pará, ocorrerá por meio de lei de iniciativa priva-
tiva do tcMPa, observados os limites legais estabelecidos no caput.
Art. 2° A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento 
do art. 169 da constituição federal e das normas pertinentes da lei com-
plementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
art. 3° as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento 
do tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará.
art. 4° esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 19 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ANExo úNico
tABELA DE suBsíDios Dos coNsELHEiRos Do tRiBuNAL DE 
coNtAs Dos MuNicíPios Do EstADo Do PARÁ - tcMPA

                                 cARGo                          suBsíDio (R$)
                conselheiro do tcM/Pa                                35.462,22

LEi  N° 9.528, DE 19 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre os subsídios dos conselheiros do tribunal de contas do es-
tado do Pará. 
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° o subsídio dos conselheiros do tribunal de contas do estado do 
Pará é fixado nos termos do Anexo Único desta Lei, em observância das 
disposições do inciso x do art. 37; § 3° do art. 73 e art. 75 da constituição 
federal c/c § 2°do art. 119 da constituição do estado do Pará.
Parágrafo único. a revisão do subsídio dos conselheiros do tribunal de 
contas do estado do Pará, ocorrerá por meio de lei de iniciativa privativa 
dotribunal de contas do estado do Pará. 
art. 2° as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento 
do tribunal de contas do estado do Pará.
art. 3° esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 19 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ANExo úNico
tABELA DE suBsíDios Dos coNsELHEiRos Do tRiBuNAL DE 
coNtAs Do EstADo Do PARÁ-tcE/PA

cARGo suBsíDio (R$)
conselheiro do tce/Pa 35.462,22

LEi  N° 9.529, DE 19 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre os subsídios dos auditores, também denominados conselhei-
ros substitutos, do tribunal de contas do estado do Pará. 
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° o subsídio dos auditores também denominados conselheiros subs-
titutos, do Tribunal de Contas do Estado do Pará é fixado nos termos do 
anexo único desta lei, em observância das disposições do inciso x do art. 
37 da constituição federal. 
Parágrafo único. a revisão do subsídio dos auditores, também denominados 
conselheiros substitutos, do tribunal de contas do estado do Pará, ocorrerá 
por meio de lei de iniciativa privativa do tribunal de contas do estado do Pará. 
art. 2° as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento 
do tribunal de contas do estado do Pará.
art. 3° esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 19 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ANExo úNico
tABELA DE suBsíDios Dos AuDitoREs, tAMBéM DENoMiNADos 
coNsELHEiRos suBstitutos, Do tRiBuNAL DE coNtAs Do Es-
tADo Do PARÁ-tcE/PA

cARGo suBsíDio (R$)
auditores/conselheiro substitutos 33.689,11

LEi  N° 9.530, DE 19 DE ABRiL DE 2022
altera a lei n° 8.037, de 05 de setembro de 2014, que dispõe sobre o Plano 
de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do tribunal de contas 
do estado do Pará. 
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° A Lei n° 8.037, de 05 de setembro de 2014, fica acrescida da se-
guinte redação: 
“cAPítuLo viii - Das indenizações
art. 29-a. o tribunal de contas do estado do Pará poderá antecipar a in-
denização em pecúnia, prevista no art. 76, § 3° da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, das férias vencidas e não gozadas, por interesse público, 
há mais de 02 (dois) anos de seus servidores.
art. 29-b. o tribunal de contas do estado do Pará poderá, a requerimento 
do servidor, antecipar a conversão em pecúnia, das licenças-prêmios pre-
vistas no art. 98 da lei n° 5.810/94.
Parágrafo único. somente poderá ser objeto de conversão a licença-prêmio 
cujos períodos aquisitivos tenham sido completamente laborados no tribu-
nal de contas do estado do Pará. 
art. 29-c. a indenização e a conversão prevista no art. 29-a e no art. 29-b 
terão seus pagamentos condicionados à disponibilidade orçamentário-finan-
ceira da instituição, respeitada a ordem cronológica dos requerimentos. 
§ 1° a indenização e a conversão deverão observar a ordem de antiguidade 
dos períodos vencidos. 
§ 2° a indenização e a conversão serão calculadas com base na remunera-
ção do servidor, apurada no mês imediatamente anterior ao de efetivação 
de seu pagamento e limitada ao valor do teto remuneratório vigente, por 
período indenizado.
§ 3° a indenização e a conversão serão limitadas em até 03 (três) períodos 
adquiridos por exercício-financeiro para cada servidor requerente. 
§ 4° Após análise inicial do pedido, verificando-se que ainda existe disponi-
bilidade orçamentário-financeira, o limite do parágrafo anterior poderá ser 
ampliado na medida da respectiva disponibilidade.”
art. 2° as despesas resultantes da aplicação desta lei correrão a conta 
das dotações e disponibilidades orçamentárias consignadas ao tribunal de 
contas do estado do Pará, observado o disposto no art. 169 da constitui-
ção federal e as normas pertinentes da lei complementar n° 101, de 04 
de março de 2000. 
art. 3° esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 19 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

LEi N° 9.531, DE 19 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre os subsídios dos conselheiros-substitutos do tribunal de 
contas dos Municípios do estado do Pará.
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° o subsídio dos conselheiros-substitutos do tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará é fixado nos termos do Anexo Único desta 
lei, em observância das disposições dos incisos x e xi, do art. 37, da 
constituição federal.
Parágrafo único. a revisão do subsídio dos conselheiros-substitutos do tribunal 
de contas dos Municípios do estado do Pará, ocorrerá por meio de lei de iniciativa 
privativa do tcMPa, observados os limites legais estabelecidos no caput.
Art. 2° A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento 
do art. 169 da constituição federal e das normas pertinentes da lei com-
plementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
art. 3° as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do orçamento 
do tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará.
art. 4° esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 19 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ANExo úNico
tABELA DE suBsíDios Dos coNsELHEiRos-suBstitutos Do tRi-
BuNAL DE coNtAs Dos MuNicíPios Do EstADo Do PARÁ-tcMPA

cARGo suBsíDio (R$)
conselheiro-substituto do tcMPa 33.689,11

LEi N° 9.532, DE 19 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre a alteração da lei ordinária n°  9.493/21.
a asseMbleia legislativa do estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° a lei ordinária n°  9.493, de 27 de dezembro de 2021, passa a 
vigorar, em seu título vi, com a seguinte redação: 
“art. 43-a. o tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará poderá 
antecipar a indenização em pecúnia, prevista no art. 76, § 3° da lei esta-
dual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, das férias vencidas e não goza-
das, por interesse público, há mais de 02 (dois) anos dos seus servidores. 
art. 44-a. o tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará poderá, 
a requerimento do servidor, antecipar a conversão em pecúnia, prevista no 
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art. 99, inciso ii, da lei n° 5.810, de 1994, dos períodos de licença-prêmio 
adquiridas e não gozadas.
art. 45-a. Na indenização de férias e na conversão de licença-prêmio de-
verão ser observadas:
i - a ordem de antiguidade dos períodos vencidos; 
ii - a ordem cronológica dos requerimentos dos servidores; e 
III - a disponibilidade orçamentária-financeira do Tribunal. 
§ 1° o requerimento previsto no inciso ii, deste artigo, deverá ser enca-
minhado à Presidência do tcMPa, a partir de regulamentação interna, de 
competência do tribunal. 
§ 2° A avaliação de disponibilidade orçamentária-financeira, prevista no inci-
so iii deste artigo, será apurada pela diretoria de orçamento e finanças do 
tcMPa, assegurando-se o pagamento das parcelas previstas no caput deste 
artigo, preferencialmente, no mês de dezembro de cada exercício financeiro. 
§ 3° a indenização e a conversão, previstas no caput deste artigo, passam 
a vigorar a partir da publicação desta lei. 
art. 46-a. somente poderão ser objeto de indenização, as férias e de con-
versão, as licenças-prêmio cujo período aquisitivo tenha sido totalmente 
laborado no tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará. 
art. 47-a. a indenização e a conversão, previstas nos arts. 43 e 44 desta 
lei, serão calculadas com base na remuneração do servidor, apurado no 
mês imediatamente anterior ao de efetivação de seu pagamento e limitado 
ao valor do teto remuneratório vigente, por período indenizado. 
art. 48-a. É vedada a concessão de gozo de férias, adquiridas a partir da 
publicação e vigência desta lei, que comporte o pagamento do adicional cons-
titucional de 1/3 (um terço), quando verificada a existência de saldo(s) de 
férias, por períodos não gozados, igualmente adquiridas a partir da publicação 
desta lei, cuja a percepção do mesmo adicional já tenha incidido. 
art. 49-a. Prescreverão, em 05 (cinco) anos, as licenças-prêmio não gozadas 
pelos servidores do tcMPa, adquiridas a partir da publicação e vigência desta lei.
art. 50-a. fica assegurado, pela via administrativa, o pagamento indeni-
zatório das férias e/ou licenças-prêmio não usufruídas, nas ocorrências 
de exoneração, aposentadoria e óbito do servidor, mediante requerimento 
do interessado ou beneficiário, sem prejuízo da incidência dos critérios de 
conveniência e oportunidade, bem como da existência de disponibilidade 
orçamentária e financeira do TCMPA, preservado o direito adquirido ante-
rior à vigência desta lei. 
§ 1° Para adoção do procedimento de pagamento indenizatório previsto 
no caput deste artigo, fica assegurada à Presidência do Tribunal, mediante 
ato próprio, fixar parâmetros de negociação administrativa, inclusive para 
a fixação de abatimentos e parcelamentos dos valores apurados, visando 
assegurar a economicidade e razoabilidade em favor da gestão. 
§ 2° Considera-se, para fins de atendimento ao disposto no caput deste 
artigo, a cessação do vínculo do servidor, com o tcMPa, nas seguintes 
hipóteses: 
i - exoneração de cargo efetivo, comissionado ou temporário, nas formas 
previstas em lei ou pelo decurso do prazo; 
ii - exoneração de cargo efetivo, após a aprovação e nomeação, subse-
quente e mediante concurso, em outro cargo efetivo; 
iii - exoneração de cargo comissionado, após a aprovação e nomeação, 
subsequente e mediante concurso, em cargo efetivo; 
iv - exoneração de cargo temporário, após a aprovação e nomeação, sub-
sequente e mediante concurso, em cargo efetivo e/ou nomeação para car-
go em comissão. 
§ 3° fica expressamente vedado o pagamento indenizatório previsto no 
caput deste artigo, na hipótese de servidor comissionado que venha a ser 
sequencialmente nomeado para outro cargo em comissão, independente-
mente do padrão remuneratório, no âmbito do tcMPa. 
art. 51-a. ato da Presidência do tcMPa regulamentará os procedimentos 
administrativos necessários à formulação dos requerimentos e do paga-
mento da indenização e da conversão de que trata esta lei, observados 
os princípios da razoabilidade, equitatividade, economicidade e da impes-
soalidade.”
Art. 2° O art. 53, constante do Título VII, da Lei Ordinária n° 9.493/21, fica 
acrescido do inciso iv, com a seguinte redação: 
“art. 53. ..........................................................................................
...............................
......................................................................................................
...................................
IV - o valor da gratificação de plantão corresponderá a 1/22 (um vinte e 
dois avos) da remuneração bruta do servidor, com a incidência, quando for 
o caso, do redutor constitucional a que esteja vinculado, apurada no mês 
anterior a realização do plantão.”
art. 3° esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1° de janeiro de 2022.
Palácio do goverNo, 19 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

MENsAGEM Nº 026/2022-GG Belém, 19 de abril de 2022.
a sua excelência o senhor
deputado estadual fraNcisco das cHagas silva Melo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do estado
local
senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados,
venho comunicar a vossas excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da constituição estadual, que resolvi vetar integralmente o Projeto de lei 
complementar nº 01/22, de 29 de março de 2022, o qual “altera disposi-
tivos da lei complementar nº 086, de 03 de janeiro de 2013, que dispõe 
sobre a lei orgânica do Ministério Público de contas dos Municípios do 
estado do Pará”, de autoria do Ministério Público de contas dos Municípios.

em que pese a relevância da proposta legislativa, o Projeto de lei apresen-
ta inconstitucionalidade formal na medida em que o Ministério Público atu-
ante junto ao tribunal de contas não possui a prerrogativa de fazer instau-
rar processo legislativo, em especial quando versem sobre a organização e 
estruturação, inclusive sobre à política remuneratória dos seus membros.
esta iniciativa, consoante a constituição estadual e o entendimento mais 
recente do supremo tribunal federal, pertence ao tribunal de contas dos 
Municípios, órgão a que o Parquet especial está vinculado.
essas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são as razões 
que me levaram a vetar integralmente o Projeto de lei complementar em 
causa, as quais ora submeto à elevada apreciação de vossas excelências.

HELDER BARBALHo
governador do estado

MENsAGEM Nº 027/2022-GG Belém, 19 de abril de 2022.
a sua excelência o senhor
deputado estadual fraNcisco das cHagas silva Melo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do estado
local
senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados,
venho comunicar a vossas excelências que, nos termos do art. 108, § 1º 
da constituição estadual, resolvi vetar integralmente, por inconstitucio-
nalidade formal e contrariedade ao interesse público, o Projeto de lei nº 
312/19, de 29 de março de 2022, que “dispõe sobre a proibição de reali-
zação de concursos públicos exclusivamente para formação de cadastro de 
reserva no estado do Pará”.
em que pese a nobre preocupação da assembleia legislativa do estado do 
Pará, o Projeto de lei apresenta inconstitucionalidade formal, a teor do que 
preceitua o art. 105, inciso ii, alínea “b”, da constituição do estado, porque 
adentra na seara de competência privativa do chefe do executivo, uma vez 
que versa sobre provimento de cargos da administração direta e indireta.
outrossim, no mérito, contraria o interesse público visto que exige a exis-
tência de cargos vagos no momento da abertura dos concursos públicos 
estaduais, o que interfere diretamente na autonomia administrativa dos 
entes públicos, que ficarão impedidos de planejar o provimento dos cargos 
que vierem a vagar em decorrência de aposentadorias e outros tipos de 
vacância.
essas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são as razões 
que me levaram a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação de vossas excelências.

HELDER BARBALHo
governador do estado

Protocolo: 787423

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA N° 517/2022-ccG, DE 19 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, 
considerando os termos do Processo nº 2022/428684,
r e s o l v e:
nomear Marivaldo de alMeida ferreira para exercer o cargo em co-
missão de secretário de diretoria, código geP-das-011.1, com lotação na 
secretaria de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia, 
a contar de 8 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 518/2022-ccG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/428628,
r e s o l v e:
exonerar rodrigo PiNto de Macedo do cargo em comissão de secre-
tário de diretoria, código geP-das-011.1, com lotação na secretaria de 
estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia, a contar de 
8 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 519/2022-ccG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/428628,
r e s o l v e:
nomear rodrigo PiNto de Macedo para exercer o cargo em comissão 
de assessor, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de estado 
de desenvolvimento econômico, Mineração e energia, a contar de 8 de 
abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado
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PoRtARiA N° 520/2022-ccG, DE 19 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, 
considerando os termos do Processo nº 2022/428590,
r e s o l v e:
nomear WelliNtoN barbosa Madeira para exercer o cargo em comis-
são de assessor, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de 
estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia, a contar de 
8 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 521/2022-ccG, DE 19 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, 
considerando os termos do Processo nº 2022/428546,
r e s o l v e:
nomear leila cristiNa vale dos saNtos para exercer o cargo em co-
missão de coordenador, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria 
de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia, a contar 
de 8 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 522/2022-ccG, DE 19 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, 
considerando os termos do Processo nº 2022/428493,
r e s o l v e:
nomear jessica raqUel corrêa de feitas para exercer o cargo em co-
missão de coordenador, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria 
de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia, a contar 
de 8 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 523/2022-ccG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNsideraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r e s o l v e:
lotar joÃo leite saNtiago jUNior, assessor de gabinete, na secretaria 
de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe, 
a contar de 18 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 524/2022-ccG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNsideraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r e s o l v e:
lotar josileNe de Melo ferreira, assessor de gabinete, na secretaria 
de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe, 
a contar de 18 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 525/2022-ccG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNsideraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r e s o l v e:
lotar jUlio vaNzeler de MiraNda, assessor de gabinete, na secretaria 
de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe, 
a contar de 18 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado,        de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 526/2022-ccG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNsideraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,

r e s o l v e:
lotar Max ferNaNdo de soUsa, assessor de gabinete, na secretaria de 
estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe, a 
contar de 18 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 527/2022-ccG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNsideraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r e s o l v e:
lotar giovaNNa teixeira reNdeiro, assessor de gabinete, na secretaria 
de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe, 
a contar de 18 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

Protocolo: 787427

PoRtARiA Nº 602/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/460076, de 18 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNtarÉM/Pa, no dia 20/04/2022.

servidor objetivo
joseNir goNÇalves NasciMeNto, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMec.
acompanhar agenda de governo, no referido 

município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 604/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/462961 de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de saNtarÉM/Pa, no período de 18 a 21/04/2022.

servidor objetivo
lUcieNNe baNdeira PiNto, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no gabi-

nete do governador.

assessorar agenda pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 605/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463121, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de eldorado dos carajás/Pa, no período de 17 a 20/04/2022.

servidor objetivo
leo vargas dorNelles, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
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PoRtARiA Nº 606/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463036, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saNtarÉM/Pa, no período de 18 a 21/04/2022.

servidor objetivo

silvio jose PaNtoja ferNaNdes, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e  meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 607/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463195, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o colaborador eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de cUMarú do Norte/Pa, no período de 17 a 20/04/2022.

colaborador objetivo

faUso MeNdes de PaUla, cPf 638.321.942-15. cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do governo do estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 608/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463666, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de beNevides/Pa, no dia 18/04/2022.

servidor objetivo

Patriccia HeitMaNN eleres, cPf 646.668.242-00, matrícula 
funcional nº 5958137/ 1, diretora do cerimonial, lotada na 

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 609/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463601, de 18 de abril de 2022;
coNsiDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de beNevides/Pa, no dia 18/04/2022.

servidor objetivo

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

lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 610/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463086, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de redeNÇÃo/Pa, no período de 17 a 20/04/2022.

servidor objetivo

leoNardo ribeiro reis cHarro qUiriNo, matrícula funcional 
nº 5941835/2, cPf 031.263.472-23, cargo secretário executivo 

de cerimonial, lotado na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e  meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 611/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463178, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de eldorado dos carajás/Pa, no período de 18 a 20/04/2022.

servidor objetivo

adria liaNa ribeiro da silva PeraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda Pública do governo do estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
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PoRtARiA Nº 612/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463642, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de beNevides/Pa, no dia 18/04/2022.

servidor objetivo

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

diretoria de gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 613/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/469915, de 19 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de salvaterra/ soUre /Pa, no período de 21 a 24/04/2022.

servidor objetivo

deivid teixeira dos saNtos, matrícula funcional nº 
57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de gabinete, 

lotado na secretaria extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da secretaria extraordiná-
ria de Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 614/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463063, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de redeNÇÃo/Pa, no período de 17 a 20/04/2022.

servidor objetivo

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

na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico ao servidor da diretoria do 
cerimonial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 615/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463591, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de beNevides/Pa, no dia 18/04/2022.

servidor objetivo

MaUro sergio ferreira de soUza, cPf 155.177.722-34, ma-
trícula funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente 

operacional ii, lotado na diretoria de gestão de logística.
dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 616/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463252, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de cUMarú do Norte/Pa, no período de 17 a 20/04/2022.

servidor objetivo

aUgUsto cezar coelHo costa, cPf 648.935.962-68, matrí-
cula funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, 

lotado na coordenadoria de transportes.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 617/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/463105, de 18 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de eldorado dos carajás/Pa, no período de 17 a 20/04/2022.

servidor objetivo

adolfo lola de soUza, cPf 121.926.432-68, matrícula 
funcional nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de 

gabinete, lotado na diretoria de gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 787429
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LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA N° 603/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e.
coNsideraNdo  o  que  dispõe  os  artigos 81 e  83  da  lei  nº  5.810,  de  
24  janeiro  de 1994  e  ainda  o laudo Médico  nº 87373,  de 12/04/2022;
coNsideraNdo  o  processo nº 2022/465821, de  19/04/2022.
resolve:
coNceder a servidora elleN cHristiNe de barros tavares, id.  funcio-
nal nº 57231939/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada 
na casa civil da governadoria do estado, 46 (quarenta e seis) dias de licença 
para tratamento de saúde, no período de 25/02/2022 a 11/04/2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria, 19 de abril de 2022.

Protocolo: 787138

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 600/2022 - cRG 
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições 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 2022/463267, de 18/04/2022.
resolve:
i – exclUir o ex-servidor odiloN vieira Neto e a servidora Natallie 
Wood alMeida araUjo cHaves, da Portaria nº 040/2022-ccg, de 
07/01/2022, publicada no doe nº 34.824, de 10/01/2022, a contar de 
28/03/2022.
ii – iNclUir na Portaria nº 040/2022-ccg, de 07/01/2022, publicada no 
doe nº 34.824, de 10/01/2022, a contar de 28/03/2022, os servidores 
abaixo discriminados :

sERviDoR cARGo MAtRicuLA fuNcioNAL fuNção

Natallie Wood almeida araujo chaves chefe de gabinete 6403789/1   fiscal

Minéa Maria furtado Neves coordenador de área 5957035/1 suplente de fiscal

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoriado estado, 18 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA N° 601/2022 - cRG 
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das atri-
buições 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 2022/463074, de 18/04/2022.
resolve:
i – exclUir o ex-servidor odiloN vieira Neto, da Portaria nº 511/2020-
ccg, de 02/03/2020, publicada no doe nº 34.135, de 05/03/2020, a con-
tar de 28/03/2022.
ii – iNclUir na Portaria nº 511/2020-ccg, de 05/03/2020, publicada no 
doe nº 34.135, de 05/03/2020, a contar de 29/03/2022, o servidor abaixo 
discriminado:

sERviDoR cARGo MAtRicuLA fuNcioNAL fuNção

ismael ferreira brabo técnico em infor-
mática 5964254/1 suplente de fiscal

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoriado estado, 18 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 787133

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 024/2022 – cMG, 19 DE ABRiL DE 2022.
o cHefe da casa Militar da goverNadoria do estado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/421327.

resolve:
art. 1º - NoMear a comissão abaixo para aplicar o teste de aptidão de 
física (taf), nos dias 29 e 30 de abril de 2022 e 05 e 06 de maio de 2022, 
aos militares classificados na Diretoria de Operações da Casa Militar da 
governadoria do estado:

QtD NoME fuNção

01 Maj qoPM rg 35519 vereNa MagalHÃes do NasciMeNto Presidente da  comissão

02 Maj qoPM rg 35508 PaUlo HeNriqUe becHara e silva auxiliar

03 cb PM rg 39181 doUglas vieira soUto Membro

04 cb PM rg 38560 raiMUNdo HÉlio Pereira de liMa Membro

05 cb PM rg 39321 joselito MeNdes saNtos Membro

06 sd PM rg 42001 itHatiele viaNa Macieira Membro

Art. 2º - A realização do TAF ficará condicionada à existência de uma am-
bulância com equipe médica no local e à adoção das demais cautelas legais 
que o caso requer.
art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se todas as disposições em contrário.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa Militar da goverNadoria do estado, 19 de abril de 2022.
osMar vieira da costa júNior – cel qoPM rg 9916
chefe da casa Militar da governadoria do estado

Protocolo: 787071

.

.

DiÁRiA
.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 301/2022 – 
Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022

objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 12 a 14/04/2022; quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); servidores: 1° teN  qoPM  fabri-
cio Pereira corrêa, Mf nº 57199928/4, 1° sgt PM Manoel jacinaldo alves 
cota, Mf nº 5420105/3 e cb PM thiago eugênio Nunes de alencar, Mf nº 
4220226/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787016
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 302/2022 – 

Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado. Município de origem: belém/Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 
16 a 17/04/2022; quantidade de diárias: 2,0 (alimentação); servidor: 
luiz carlos garcia da silva, Mf nº 55589484/3 Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM 
osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787289
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 303/2022 – 

Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
objetivo: participar de curso de capacitação. Município de origem: belém/
Pa; destino: são Paulo/sP; Período: 24/04 a 07/05/2022; quantidade de 
diárias: 14,0 (alimentação) 13,0 (pousada); servidor: Maj qoPM Heider 
da silva Martins, Mf nº 57199676/3; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira 
da costa júnior;

Protocolo: 787297
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 304/2022 – 

Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo 
do estado. Município de origem: belém/Pa; destino: santarém/Pa; Pe-
ríodo: 18 a 21/04/2022; quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 
(pousada); servidor: 3º sgt PM r/r claudionor Maria lobato, Mf nº 
5126070/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787306
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 305/2022 – 

Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado. Município de origem: belém/Pa; destino: eldorado dos carajás/
Pa; Período: 16 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 
4,0 (pousada); servidor: 1º sgt PM r/r Mário gomes costa júnior, Mf nº 
52013140/1; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787319
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ExtRAto DE PoRtARiA Nº 306/2022 – 
Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022

objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: eldorado dos carajás/Pa; Período: 16 a 20/04/2022; quanti-
dade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); servidora: sd PM itha-
tiele viana Macieira, Mf nº 6401682/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira 
da costa júnior;

Protocolo: 787332
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 307/2022 – 

Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado. Município de origem: belém/Pa; destino: santarém/Pa; Período: 
18 a 21/04/2022; quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousa-
da); servidor: carlos Henrique oliveira alcantara, Mf nº 3402690/2; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787391
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 308/2022 – 

Di/cMG, DE 19 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: redenção/Pa; Período: 16 a 20/04/2022; quantidade de di-
árias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); servidores: 3º sgt PM antonio 
donato cereja de brito junior, Mf nº 54194230/3 e cb PM shirlene oliveira 
de brito, Mf nº 5910618/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787411

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 026/2022 – sf/cMG, 
DE 19 DE ABRiL DE 2022

suprido: KHistiaN batista castro, Mf nº 57198337/2, ajudante de ordens;
Prazo p/ aplicação: 45 (quarenta e cinco) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
valor: r$ 25.500,00; 
elemento de despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 5.500,00;
elemento de despesa: 33.90.39 (outros serviços de terceiros – Pessoa 
jurídica) – r$ 20.000,00;
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: osmar vieira da costa junior, cel qoPM.        
 

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 027/2022 – sf/cMG, 
DE 19 DE ABRiL DE 2022

suprido: PaUlo HeNriqUe becHara e silva, Mf nº 57199724/2, 
assessor de segurança especial.;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
valor: r$ 3.000,00; 
elemento de despesa: 33.90.30 (Material de consumo) – r$ 1.500,00;
elemento de despesa: 33.90.39 (outros serviços de terceiros – Pessoa 
jurídica) – r$ 1.500,00;
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: osmar vieira da costa junior, cel qoPM.        

Protocolo: 787419

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

LicENçA PRêMio
.

Portaria nº 178/2022-PGE.G, 19 de Abril de 2022.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
resolve:
coNceder, ao Procurador do estado Hubertus fernandes guimarães, id. 
funcional nº 5885620/1, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente a 2ª 
parcela do triênio 2005/2008, no período de 28.03 a 26.04.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 787227

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

Portaria nº 177/2022-PGE.G. Belém, 19 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 2022/449280 
e apresentação do laudo Médico da sePlad nº 88050;
resolve:
coNceder, 26 (vinte e seis) dias de licença saúde à servidora fabíola de 
Melo siems, identidade funcional nº 5703107/2, no período de 16.02 a 
13.03.2022, de acordo com o laudo médico nº 88050 da sePlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 786867

ERRAtA
.

Errata da Portaria nº 123/2022-PGE.G., de 11.03.2022, publicada 
no DoE nº 34891 de 14.03.2022.
onde se lê:
nos dias 30.03 a 02.04.2022
Leia-se:
no período de 30.03 a 01.04.2022

Protocolo: 787226

DiÁRiA
.

Portaria nº 176/2022-PGE.G. Belém, 18 de abril de 2022.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2022/463674;
resolve:
coNceder, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária ao ser-
vidor erotides Martins reis Neto, Procurador do estado, identidade fun-
cional nº 5930949/1, para comparecer à audiência judicial do processo 
nº 0003064-85.2018.8.14.01.00 referente ao processo administrativo nº 
2021.01.010952, no dia 20.04.2022.
local de origem: Marabá/Pa
local de destino: goianésia/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 786780

outRAs MAtéRiAs
.

REsuLtADo fiNAL Do DéciMo PRiMEiRo PRocEsso sELEtivo Pú-
BLico PARA foRMAção Do QuADRo DE REsERvA DE EstAGiÁRio DE 
NívEL suPERioR DA PRocuRADoRiA-GERAL Do EstADo Do PARÁ
a comissão organizadora do décimo Primeiro Processo seletivo Público 
para formação do quadro de reserva de estagiário de Nível superior da 
Procuradoria-geral do estado do Pará torna público, para conhecimento de 
interessados, que o resultado final do processo seletivo está disponível no 
site www.pge.pa.gov.br.
belém/Pa, 18 de abril de 2022.
susanne schnoll Petrola
Presidente da comissão organizadora

Protocolo: 786778

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

DiÁRiA
.

Portaria 076/2022-GAB/sEAc
Belém PA, 18 de abril de 2022
o secretário da secretaria estratÉgica de estado de articUla-
ÇÃo da cidadaNia – seac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doe 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNsideraNdo o Processo nº 2022/409204
resolve:
coNceder ao servidor abaixo, 4,5 (quatro e meia) diárias no período de 
17/04/2022 a 21/04/2022, com destino ao município de Marabá, no esta-
do do Pará, tendo em vista “necessidade de realização de identificação e 
verificação das necessidades de trâmites para construção de uma Usina da 
Paz em Marabá, assim como levantamento de dados para alimentação do 
sistema sigPlaN”

MAtRícuLA NoME Do sERviDoR cPf
5947830-2 artUr MagNo de carvalHo 018.837.372-14
595664-3 edeNilsoN de liMa soUza 852.693.872-04
5434211-5 taNia sUeli do rosário correa 303.004.522-68

dê-se cieNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gabinete do secretário, 18 de abril de 2022
ricardo brisolla balestreri
secretário de estado - seac

Protocolo: 786942

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

PoRtARiA
.

Portaria AGE Nº 037/2022-GAB, de 19 de abril de 2022.
o aUditor adjUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria age Nº 226/2020-gab, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2022/468729.
revogar os termos da Portaria age Nº 007/2021-gab, de 12/01/2021, 
publicada no DOE nº 34.458 de 13/01/2021, que concedeu a Gratifica-
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ção de tempo integral ao servidor luiz alves de azevedo, matrícula nº 
8002568/1, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, a contar 
de 19/04/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 786993
Portaria AGE Nº 038/2022-GAB, de 19 de abril de 2022.
o aUditor adjUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria age Nº 226/2020-gab, de 13/07/2020 e considerando os autos 
do processo nº 2022/468729.
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral à servidora Verônica Maria 
rodrigues reis, matrícula nº 57191342/1, ocupante do cargo de auditor de 
finanças e controle, no percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento), 
incidente sobre o vencimento do cargo, a contar de 19/04/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 786994

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
A Publicação do Extrato de contrato: 005/2022-AGE.
Processo Nº 2022/327036
data da assinatura: 19/04/2022 
vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023
valor global estimado: r$ 1.690,30
Modalidade de licitação: Pregão Nº 019/2021, ata de registro de Preços N° 011/2022.
objeto:
contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentos de 
Uso comum, para atender em todo território estadual, os órgãos e entida-
des do Poder executivo do estado do Pará
contratado: s da c saNtos coMercio e servicos
cNPj: 40.508.894/0001-40
Endereço: Rodovia Br 316, N° 1762, Edifício Empresarial Next Office 815, 
bairro atalaia, ceP: 67.013-000, ananindeua/Pa.
Programa de trabalho: 04122129784090000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 4200008409c
fiscal do contrato: anna victória costa souza sobral, Matrícula Nº 
5930485/2, lotada na gerência administrativa;
substituto do fiscal do contrato: joão augusto barbosa tavares, Matrícula 
Nº 51855698/5, lotado na gerência administrativa.
ordenador: andréa do Nascimento Pinto.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
josÉ rUbeNs barreiros leÃo
auditor-geral do estado

Protocolo: 786825

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

Portaria AGE Nº 036/2022-GAB, de 19 de abril de 2022.
o aUditor adjUNto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria age Nº 226/2020-gab, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/465059.
resolve:
i – conceder suprimento de fundos à servidora lecilene tavares de aze-
vedo, matrícula nº 57213146/5, ocupante do cargo de assessor superior 
i, lotada nesta age;
ii – o valor do suprimento corresponde a r$ 4.000,00 (quatro mil reais) e 
destina-se a atender despesas de pronto pagamento desta age;
iii – a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a classificação: 11108.04.122.1297-8409, 
conforme a natureza das despesas:
 – 3.33.90.30-96 - r$ 2.000,00-Material de consumo
– 3.33.90.39-96 - r$ 2.000,00-outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica
iv – o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos: 60 (ses-
senta) dias a contar da data da emissão da ordem bancária para aplicação 
e 15 (quinze) dias após o período de aplicação para prestação de contas.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNeY carvalHo de oliveira
auditor-adjunto

Protocolo: 786696
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 074 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, No Uso das atribUiÇÕes le-
gais, qUe lHe sÃo coNferidas Pelo decreto PUblicado No doe 
No. 34.490, de 12 de fevereiro de 2021, eM observâNcia aos ter-
Mos da lei No 8.097 de 01 de jaNeiro de 2015.

coNsideraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNsideraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94;
coNsideraNdo os termos contidos no processo 2022/333898.
resolve:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 13/04/2022, de 
acordo com a legislação vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, a servidora, deYse do socorro de olivei-
ra coUtiNHo, cargo:
tecNico eM gestao social - serviÇo social, matrícula n° 5963376/1.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério des-
ta fundação e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou 
provento do (a) servidor (a).
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto HeNriqUe teixeira de barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 787203

sEcREtARiA DE EstADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNistRAção

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 321/2022- DAf/sEPLAD DE 18 DE ABRiL DE 2022
a diretora de administração e finanças-sePlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 1.667/2021-ccg de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram 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, e ainda,
coNsideraNdo o processo n° 31 de março de 2022 de 2022/383138;
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
resolve:
1. revogar a Portaria Nº 202/2019 - gs/sead de 26 de jUlHo de 
2019, publicado no doe Nº 33943, de 06 de agosto de 2019.
2. desigNar o servidor josieNe tavares de liMa, funcional nº. 
57191508-1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para a 
função de fiscal e o servidor Helder aood da silva, id. funcional nº. 
54193877-1, ocupante do cargo de agente de Portaria, para a função de 
suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do con-
trato nº 03/2019 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo - sePlad e com a sra. adriaNe 
aNastácio.
3. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iris alves MiraNda NegrÃo
diretora de administração e finanças/sePlad

Protocolo: 786685

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

PoRtARiA N° 0077-Gs/sEPLAD, DE 19 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 os termos do Processo administrativo eletrônico nº. 
2022/385495;
resolve:
exonerar a pedido, a servidora Priscila Moreira de alcaNtara caMPos, 
do cargo de Médico, lotada na secretaria de estado de saúde Pública – sesPa, 
a contar de 01/04/2.020 de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 19 de abril de 2.022.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 787335

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 322/2022-DAf/sEPLAD, DE 19 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 
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e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsideraNdo o Processo Pae nº 2022/283232, 10.03.2022.
r e s o l v e:
i – complementação de diárias concedidas mediante a Portaria Nº 
196/2022-daf/sePlad de 11.03.2022 ao servidor lucíval Peres ferreira, 
id. funcional nº 57191740/1, ocupante do cargo de técnico em gestão 
Pública ao município de itaituba, para tanto concedendo 01 (uma) diária 
ao servidor referente ao dia 22.03.2022.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 19 de 
abril de 2022.
iris alves MiraNda NegrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 786797

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 317/2022-DAf/sEPLAD, DE 14 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. 91 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e em cumprimento a lei nº. 9.348 de 18.11.2021 publicado em 
19/11/2021 e, ainda, a apresentação da certidão de Nascimento Matrícula 
06759501552022100250078015047910, Processo nº. 2022/452659,
resolve:
i - coNceder 20 (vinte) dias de licença Paternidade, ao servidor ja-
cKsoN NeY raMos garcia, id. funcional nº 55587792/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo/gerente, lotado na coordenadoria de 
suporte, no período de 08/04/2022 a 27/04/2022.
ii- os efeitos desta Portaria retroagirão a 08/04/2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 14de 
abril de 2022.
iris alves MiraNda NegrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 786693

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 067/2022
Processo: 2022/466072
cHaMada Pública n.001/2021
objeto: PrestaÇÃo de serviÇos de assistêNcia Na área de saúde.
aos segUrados e dePeNdeNtes do iaseP.
data de assinatura:12/04/2022
vigência:12/04/2022 a 12/04/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
elemento de despesa: 339039
valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: cardio serviÇos MÉdico s/s ltda- cardio ceNtro Medico
cNPj nº.10.856.853/0001-83.
endereço: tv. 14 de Março bairro:Umarizal, Município:belÉM/Pa, 
ceP:66.055-490.
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida.

Protocolo: 787161
coNtRAto Nº 066/2022
Processo: 2021/1004809
cHaMada Pública n.002/2021
objeto: PrestaÇÃo de serviÇos de assistêNcia Na área de saúde.
aos segUrados e dePeNdeNtes do iaseP.
data de assinatura:19/04/2022
vigência:19/04/2022 a 19/04/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
elemento de despesa: 339039
valor estimado: r$ 60.000,00
contratada:Med iMageM eireli
cNPj nº.21.727.696/0001-22
endereço: rua folha 32, bairro Nova Marabá: Município: Marabá/Pa, 
ceP:68.508-190.
ordenador: berNardo albUqUerqUe de alMeida.

Protocolo: 787191

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 253 DE 19 DE ABRiL DE 2022
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder executivo do estado do Pará;
coNsiDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsideraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo eletrônico nº 2022/327315, de 18/03/2021;
resolve:
i – desigNar a servidora rosemary cursino Moura Magno, matrícula fun-
cional nº 6045606/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
lotada na coordenadoria de administração e serviços, para atuar como 
Fiscal do Contrato Administrativo nº 013/2022, firmado com a empresa 
scg briNdes, PreseNtes e serviÇos – ltda, inscrito sob o cNPj/Mf 
nº 28.274.979/0001-05, que tem como objeto a aquisição de canecas de 
cerâmicas personalizadas, conforme especificações e quantitativos estabe-
lecidos no termo de referência, anexo ao edital do Processo admistrativo.
ii – desigNar a servidora glenda fabiola Martins leão, matrícula funcional 
nº 5939970/2, ocupante da função de técnico de administração e finanças, 
lotada na coordenadoria de administração e serviços, como suplente;
iii – esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 786878

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 258 DE 19 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 2022/461981 
(Pae), de 18/04/2022.
resolve:
i – forMalizar a aUtorizaÇÃo ao servidor charles xenagoras Nasci-
mento do Nascimento, matrícula nº 5948279/2, ocupante da função de 
técnico em gestão de informática, a viajar ao município de Parauapebas/
PA, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, a fim de realizar o levanta-
mento da infraestrutura tecnológica para a instalação do caminhão – Uni-
dade Móvel do igeprev, no referido município.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787351

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA Nº 252 DE 19 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 eletrônico 2022/452310, de 
13/04/2022, que dispõe sobre transferência de período de férias.
resolve:
 i - traNsferir, o período de gozo de férias da servidora lUisa Porto da 
silva de oliveira, matrícula nº 5889141/3, ocupante do cargo de técnico 
Previdenciário a/coordenador, do período de 23/05/2022 a 06/06/2022 
para 18/07/2022 a 01/08/2022, concedido através da Portaria N° 
217/2022, de 05/04/2022, publicada no doe n° 34.923, de 06/04/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 786845
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outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 257 DE 19 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/450525 (Pae), 
de 13/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento de servidores.
resolve:
i – aUtorizar o deslocaMeNto seM coNcessÃo de diárias ao servidor 
franklin josé Neves contente, matrícula n° 55587635/2, ocupante do cargo 
em comissão de diretor, lotado na diretoria de administração e finanças,  a 
viajar ao município de Santarém/PA, no dia 20/04/2022, a fim participar da 
cerimônia de inauguração do polo do igePrev, no referido município.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787346
tERMo DE DisPENsA DE LicitAção
Dispensa: 008/2022
contratação Emergencial
data: 13/04/2022
valor: r$ 2.007.373,40 (dois milhões e sete mil e trezentos e setenta e 
três reais e quarenta centavos).
objeto: contratação emergencial de empresa para prestação de serviços 
de mão de obra com fornecimento e instalação de equipamentos e mate-
riais necessários à realização do censo Previdenciário (presencial e à dis-
tância) de 10.380 segurados inativos, civis e militares faltantes, do regime 
Próprio de Previdência do estado do Pará, bem como de seus dependentes; 
dos beneficiários de pensão por morte e pensão alimentícia; e a média de 
2.000 censos por visita domiciliar, visando atualizar as bases de dados pre-
videnciários, via alimentação do cadastro no sistema e-prev, desenvolvido 
e fornecido pelo instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, empregando, ainda, a tecnologia de biometria de coleta de dados 
e digitalização de documentos, em polos fixos e de forma itinerante a ser 
realizado nos municípios elencados neste termo contratual.
fundamento legal:
art. 37, xxi, cf. art. 24, iv e art. 26 da lei 8.666/93.
Unidade orçamentária: - 84201: instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará
Unidade gestora: - 840201: instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará
Programa do PPa 2020/2023: - 1508 – governança Pública
Classificação Funcional Programática - 09.123.1508-8498: Gestão Previ-
denciária do estado
fonte de recursos: - 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela administração indireta.
Nº da ação: 260010 – Plano interno (Pi): 4120008498c
Natureza de despesa: - 339039 – outros serviços de terceiros
razão social: empresa ageNda assessoria PlaNejaMeNto e iNfor-
Mática ltda, com sede na rua barão de Melgaço, nº 3988, bairro cen-
tro Norte, ceP: 78.005-300, cuiabá/Mt, inscrita sob o cNPj/Mf nº nº 
00.059.307/0001-68, neste ato representada por seu sócio aNdrÉ araú-
jo barcelos.
ordenador: fraNKliN josÉ Neves coNteNte
dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
fraNKliN coNteNte
ordenador de despesa

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
exercício: 2022
Número da dispensa: 008/2022
data: 13/04/2022
ordenador: fraNKliN josÉ Neves coNteNte
dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.
giUssePP MeNdes
Presidente do igePrev

Protocolo: 787334
PoRtARiA Nº 254 DE 19 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/450525 (Pae), 
de 13/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento de servidores.
resolve:
i – aUtorizar o deslocaMeNto seM coNcessÃo de diárias à servidora 
ana rita dopazo antonio josé lourenço, matrícula n° 5760429/4, ocupante 
do cargo de Procurador/Procuradora-chefe, lotada na Procuradoria jurídica,  
a viajar ao município de Santarém/PA, no dia 20/04/2022, a fim participar da 
cerimônia de inauguração do polo do igePrev, no referido município.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787339

PoRtARiA Nº 255 DE 19 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/450525 (Pae), 
de 13/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento de servidores.
resolve:
i – aUtorizar o deslocaMeNto seM coNcessÃo de diárias ao ser-
vidor alan ailton guimarães, matrícula n° 5673720/5, ocupante do cargo 
de coronel, vinculado à Policia Militar do estado do Pará – PM/Pa/diretor, 
lotado na diretoria de Proteção social dos Militares,  a viajar ao município 
de Santarém/PA, no dia 20/04/2022, a fim participar da cerimônia de inau-
guração do polo do igePrev, no referido município.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787342
PoRtARiA Nº 256 DE 19 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. 147 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/450525 
(Pae), de 13/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento de 
servidores.
resolve:
i – aUtorizar o deslocaMeNto seM coNcessÃo de diárias à ser-
vidora camila busarello, matrícula n° 55587635/2, ocupante do cargo de 
Procurador/diretora, lotada na diretoria de Previdência,  a viajar ao muni-
cípio de santarém/PA, no dia 20/04/2022, a fim participar da cerimônia de 
inauguração do polo do igePrev, no referido município.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787344

ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo DE coNtRAto
contrato Administrativo: 028/2021
Processo: 2021/5768
data da assinatura: 19/04/2022
vigência: a partir de 19/04/2022
exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração contratual 
referente a substituição da unidade do igePrev no Município de itaituba 
pelo Município de altamira, bem como, o acréscimo de 24,46%, referente à 
prestação de serviço continuo de atendente por demanda, visando atender 
as necessidades do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, nas agências do interior do estado.  
o valor deste termo aditivo é de r$ 457.512,00 (quatrocentos e cinquenta 
e sete mil e quinhentos e doze reais)
contratado: e.b. cardoso eireli, com sede no conjunto cohab gleba i, 
rua We 04, nº 386, Nova Marambaia, belém/Pa, ceP: 66623-284, neste 
ato representado por ferNaNdo cavalcaNte goNÇalves.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do igeprev

Protocolo: 787425

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 087 de 19 de Abril de 2022. 
a diretora geral iNteriNa da escola de goverNaNÇa Pública do 
estado do Pará/egPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações,
resolve:
NoMear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, Pedro teixeira do rosário, matrícula nº 3168719/1, 
assistente administrativo, lotado nesta escola de governança Pública do 
estado do Pará – egPa, para exercer o cargo em comissão de secretário 
de coordenação, código geP-das-011.1, a conatr de 18 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
elisaNgela Mara da silva jorge
diretora geral interina

Protocolo: 787328
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sEcREtARiA DE EstADo
DA fAzENDA

.

PoRtARiAs DE coNcEssão DE isENção DE iPvA - cAif/DtR
PoRtARiA Nº 2022330002197, de 18 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: adoNias PoNtes de soUza.
cPf: 301.923.582-00.
Marca/Modelo: toYota/corolla gli 20.
cHassi: 9brb33be9N2058588.
PoRtARiA Nº 2022330002199, de 18 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: leoNardo jose raPoso rUivo Mello.
cPf: 061.030.982-03.
Marca/Modelo: reNaUlt/KWid zeN 10Mt.
cHassi: 93Yrbb003Nj876107.
PoRtARiA Nº 2022330002200, de 18 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: MarcoliNo salgado PiNto.
cPf: 024.460.902-06.
Marca/Modelo: toYota/corolla aPreMiUMH.
cHassi: 9brbY3be0l4004292.
PoRtARiA Nº 2022330002198, de 18 de abril de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
base legal: art. 3º, inciso xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNteressado: NorMa soares affoNso.
cPf: 128.822.672-15.
Marca/Modelo: HoNda/fit PersoNal.
cHassi: 93HgK5830jz127606.

Protocolo: 787045
o DiREtoR DE ADMiNistRAção, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.e. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r e s o l v e:
art. 1º desigNar as servidoras edilena do amaral rodrigues, cargo: digi-
tador, Matrícula: 5140196/1 e ilce Helena ribeiro gomes, cargo: auxiliar 
técnico, matrícula: 3246361/010 ambas lotadas na cecoMt-gUrUPi, para 
atuarem, respectivamente como fiscal titular e fiscal substituto do con-
trato n°017/2022 firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
- sefa e a empresa s da c saNtos coMÉrcio e serviÇo ltda, inscrita 
no cNPj/Mf sob o no 40.508.894/0001-40, tendo como objeto a aquisição 
de água mineral potável, não gaseificada, acondicionada em garrafões de 
20 litros e com lacre de segurança, para atender a cecoMt-gUrUPi da 
secretaria de estado da fazenda - sefa.
 art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração - sefa/Pa, em exercício

Protocolo: 787348

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº  258   DE  14   DE   ABRiL  DE 2022.
o secretário de estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 31 /2022, protocolo Pae 
Nº 2022/450549  datado de 13/04/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da Portaria Nº 730/2021, 
de 21/10/2021 publicada no doe, edição nº 34.746, de 25/10/2021, 
cujos trabalhos foram redesignados pela Portaria n.125, de 17/02/2022, 
publicadas no doe n. 34.869 de 18/02/2022.
resolve:
Prorrogar, de acordo com o caput do artigo 208, da lei estadual n. 5.810 
de 24/01/1994, por 60 (sessenta) dias, a partir de 21/04/2022, a comis-
são Processante constituída através da Portaria  n. 730, de 21/10/2021, 
presidida pelo servidor Marcos NazareNo cardoso dos reis, auditor 
fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 5519799/1.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
gabiNete do secretário de estado da fazeNda
eM  14   /  04  /2022.
reNÉ de oliveira e soUsa júNior
secretário de estado da fazenda
*Republicada por incorreção no D.o.E n. 34.936, de 18/04/2022

Protocolo: 787065

Aviso DE LicitAção
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DA fAzENDA
Aviso DE susPENsão DE LicitAção.

PREGão ELEtRoNico Nº 005/2022.
a sefa, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados a suspensão 
da presente licitação na modalidade Pregão eletrônico – tipo menor preço 
global por lote, cujo objeto corresponde a contratação de empresa espe-
cializada em Manutenção Preventiva e corretiva de sistema de climatiza-
ção com tecnologia vrf (fluxo refrigerante variável), para todos os am-
bientes de trabalho do prédio da central de serviços da sefa/ cerat be-
lém, para a análise do setor técnico referente ao Pedido de impugnação.
a republicação do edital com a nova data de abertura da licitação ocorrerá 
posteriormente.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
ramon galhardo de araújo
Pregoeiro
cglc/dad/sefsa

Protocolo: 787169
Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico Nº 006/2022
a sefa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na mo-
dalidade PregÃo eletroNico - tipo menor preço por item, conforme abaixo:
objeto: contratação de serviços de especializados para o desenvolvimento 
dos sistemas: central de monitoramento, gestão de fiscalização de frontei-
ra, integração de dispositivos e serviços associados à gestão da fiscaliza-
ção, contemplando a elaboração, construção, implantação, treinamento, 
repasse de tecnologia, documentação, manutenção e sustentação dos sis-
temas entregues e sua infraestrutura.
data da abertUra: 06/05/2022 - as 10:00 Horas.
local: https://www.gov.br/compras/pt-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-
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) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 787373

.

.

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 760 de 18 de abril de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor oscar correa bastos, nº 0325141101, Motorista, 
coordeNaÇÃo exec.reg.de adM.trib./NÃo tribUtária de 
CAPANEMA, objetivo de conduzir veiculo oficial com Auditor Fiscal para 
realizar verificação in-loco em diversos estabelecimentos, no período de 
25.04.2022 à 28.04.2022, no trecho capanema - ourem - Nova timboteua 
- cachoeira do Piria - cachoeira do Piria - capanema.
PoRtARiA Nº 759 de 18 de abril de 2022 autorizar 3 e 1/2  diárias 
ao servidor aNtoNio de assis brigido, nº 0518624201, Motorista, 
coordeNaÇÃo exec.reg.de adM.trib./NÃo tribUtária de 
CAPANEMA, objetivo de conduzir veiculo oficial com Auditor Fiscal para 
realizar verificação in-loco, no período de 11.04.2022 à 14.04.2022, no 
trecho salinas - bragança - salinas.

Protocolo: 787053

.

.

EDitAL DE NotificAção
.

cERAt PARAGoMiNAs
o ilmo. sr. francisco assis carolino junior, coordenador da cerat Parago-
minas, desta secretaria de estado da fazenda, Notifica aos titulares, só-
cios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos 
artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 5.530/89, 
combinado com os artigos 124 e 744 do ricMs, aprovado pelo decreto 
nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributário cuja 
finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, § 3o, 
iii da lei 6.182/98.
razão social: aldair t. correa
NoMe de faNtasia: coMercial tavares
inscrição estadual: 15.496.031-4
tERMo DE iNício DE fiscALizAção E NotificAção fiscAL 
nº 08.2020.82.0000005-6
Período: de 01/2016 até 05/2016.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNato de oliveira loPes, Matrí-
cula Nº 0585798801.
documentos solicitados:
- coNtrato social e alteraÇÕes
- livro de registro de aPUraÇÃo de icMs
- livro de registro de eNtradas
- livro de registro de iNveNtário
- livro de registro de saÍdas
- livro de registro de UtilizaÇÃo de terMos de ocorrêNcias
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- Notas fiscais de eNtradas
- Notas fiscais de saÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDENTE 
vargas, s/N – ceNtro - Paragominas – Pa, fone: (91)3729-3730/0880.
a presente NotificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do erário estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino junior
coordenador da cerat Paragominas

Protocolo: 787034
cERAt PARAGoMiNAs
o ilmo. sr. francisco assis carolino junior, coordenador da cerat Parago-
minas, desta secretaria de estado da fazenda, Notifica aos titulares, só-
cios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos 
artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 5.530/89, 
combinado com os artigos 124 e 744 do ricMs, aprovado pelo decreto 
nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributário cuja 
finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, § 3o, 
iii da lei 6.182/98.
razão social: a. M. g. MoNteiro
NoMe de faNtasia: coMercial MoNteiro
inscrição estadual: 15.532.271-0
terMo de iNÍcio de fiscalizaÇÃo e NotificaÇÃo fiscal 
nº 08.2020.82.0000006-4
Período: de 09/2016 até 01/2017.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNato de oliveira loPes, Matrí-
cula Nº 0585798801.
documentos solicitados:
- coNtrato social e alteraÇÕes
- livro de registro de aPUraÇÃo de icMs
- livro de registro de eNtradas
- livro de registro de iNveNtário
- livro de registro de saÍdas
- livro de registro de UtilizaÇÃo de terMos de ocorrêNcias
- Notas fiscais de eNtradas
- Notas fiscais de saÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDENTE 
vargas, s/N – ceNtro - Paragominas – Pa, fone: (91)3729-3730/0880.
a presente NotificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino junior
coordenador da cerat Paragominas

Protocolo: 787147
cERAt PARAGoMiNAs
o ilmo. sr. francisco assis carolino junior, coordenador da cerat Parago-
minas, desta secretaria de estado da fazenda, Notifica aos titulares, só-
cios ou representantes legais da firma abaixo relacionada, nos termos dos 
artigos 11 da lei nº. 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei nº. 5.530/89, 
combinado com os artigos 124 e 744 do ricMs, aprovado pelo decreto 
nº. 4.676/01, a abertura de procedimento administrativo tributário cuja 
finalidade é Ação Fiscal de Rotina ou Pontual, na forma do art. 14, § 3o, 
iii da lei 6.182/98.
razão social: Mizael da silva saNtiago
NoMe de faNtasia: coMercial saNtigo
inscrição estadual: 15.465.702-6
terMo de iNÍcio de fiscalizaÇÃo e NotificaÇÃo fiscal 
nº 08.2020.82.0000007-2
Período: de 02/2015 até 12/2015.
auditor fiscal solicitante: raiMUNdo NoNato de oliveira loPes, Matrí-
cula Nº 0585798801.
documentos solicitados:
- coNtrato social e alteraÇÕes
- livro de registro de aPUraÇÃo de icMs
- livro de registro de eNtradas
- livro de registro de iNveNtário
- livro de registro de saÍdas
- livro de registro de UtilizaÇÃo de terMos de ocorrêNcias
- Notas fiscais de eNtradas
- Notas fiscais de saÍda
Local p/ apanhar a Ordem de Serviço e a Notificação Fiscal: AV. PRESIDENTE 
vargas, s/N – ceNtro - Paragominas – Pa, fone: (91)3729-3730/0880.
a presente NotificaÇÃo não enseja, por si, penalidades, porém tem o 
condão de cientificar, desde logo, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual.
No caso de haver aplicação de penalidades, no decorrer da ação fiscal, 
será o contribuinte notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data em que se considera notificado, na forma do Art. 14, § 3o, III da 
lei no 6.182/98, efetuar o recolhimento do crédito tributário ou a interpor 
impugnação.
francisco assis carolino junior
coordenador da cerat Paragominas

Protocolo: 787150

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiAs DE isENção DE icMs – cAt
Portaria n.º202201000429 de 19/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002302/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: david alves de lima – cPf: 318.234.592-34
Marca: cHev/sPiN 18l at PreMier ecoNoflex tipo: Pas/automóvel

PoRtARiAs DE isENção DE iPvA – cAt
Portaria n.º202204001626, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002293/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 souza do rosario – cPf: 057.683.652-49
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69r0gg238251
Portaria n.º202204001628, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002295/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: geraldo santos – cPf: 044.514.302-91
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs exclUsi cvt/Pas/automovel/94dfcaP15Nb136207
Portaria n.º202204001630, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001870/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: jailson renan santos santos – cPf: 040.953.462-56
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd197132e3173341
Portaria n.º202204001632, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002243/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: augusto cesar Moraes rego – cPf: 357.690.922-20
Marca/tipo/chassi
caoacHerY/tiggo3x Pro ta/Mis/Utilitari/98rdb22b9Pa000440
Portaria n.º202204001634, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002244/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: Manoel albenor de sousa almeida – cPf: 064.491.402-59
Marca/tipo/chassi
caoacHerY/tiggo3x Pro ta/Mis/Utilitari/98rdb22b0Pa000536
Portaria n.º202204001636, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002189/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: julyane figueiredo Pinheiro – cPf: 015.652.542-95
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at lt/Pas/automovel/9bgKs69v0jg351234
Portaria n.º202204001638, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002240/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: Marta cristina rodrigues da silva – cPf: 658.939.802-04
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 10Mt joYe/Pas/automovel/9bgKl69U0Kg346688
Portaria n.º202204001640, de 19/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002239/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: gilverson Pires ferreira – cPf: 570.929.152-87
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4Mt ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0jg313800

Protocolo: 787104
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 27/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 12809, aiNf 
nº 012015510000632-5, contribuinte lUiz MartiNs bUaiNaiN, cPf nº. 
33058504268.
em 27/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18938, aiNf 
nº 042015510002654-8, contribuinte rita leMos soares, cPf nº. 
9491422200.
em 27/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 18888, aiNf 
nº 032019510000393-4, contribuinte jUParaNa coMercial agricola 
ltda, insc. estadual nº. 15609196-8, advogado: barbara da silva roNi 
leal, oab/Pa-21888.
em 27/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19481, Processo 
n. 282022730000048-9/aiNf nº 182020510000480-0, contribuinte vale 
s/a, insc. estadual nº. 15232595-6, advogado: luiza Mendes francês, 
oab/Pa-30.240.
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em 27/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 19483, Proces-
so n. 282022730000048-9/aiNf nº 182020510000480-0, contribuinte 
vale s/a, insc. estadual nº. 15232595-6, advogado: luiza Mendes fran-
cês, oab/Pa-30.240.
tribUNal PleNo
em 29/04/2022, às 9:30h, recUrso n.º 18 – revisÃo de ofÍcio, Pro-
cesso nº 282021730000089-9, contribuinte cooPerativa agroPecUá-
ria e iNdUstrial de ágUa azUl, insc. estadual nº. 15249471-5, advo-
gado sÉrgio fiUza de Mello MeNdes filHo, oab/Pa-13339.
AcÓRDãos
PRiMEiRA cÂMARA PERMANENtE DE JuLGAMENto
acÓrdÃo N. 8372 – 1ª cPj.recUrso N. 18821 – volUNtário (Proces-
so N. 032015730006584-1). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: siMPles NacioNal. exclUsÃo. NÃo coM-
ProvaÇÃo de Poderes de rePreseNtaÇÃo. aUsêNcia de Provas. iM-
ProcedêNcia. 1. Não deve ser conhecido o recurso voluntário quando o 
sujeito passivo, mesmo após a diligência fiscal, deixa de comprovar os po-
deres de representação do signatário da peça de defesa. 2. deve ser decla-
rada a improcedência do termo de exclusão do simples Nacional, quando 
não comprovada nos autos a materialidade da ocorrência nele descrita. 3. 
recurso não conhecido para em revisão de ofício declarar a improcedência 
do termo de exclusão do simples Nacional. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado 
Na sessÃo do dia: 30/03/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8371 – 1ª cPj.recUrso N. 19127 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 192019510000085-9). coNselHeiro relator: NelsoN 
PaUlo siMÕes Nasser. eMeNta: itcd. falta de recolHiMeNto. Ho-
MologaÇÃo do iMPosto realizada Pelo fisco. aUsêNcia de Pro-
cesso jUdicial. 1. compete à fazenda Pública do estado do Pará exigir o 
imposto sobre transmissão causa Mortis e doação de quaisquer bens ou 
direitos – itcd. 2. a súmula n. 114 do stf dispõe que o imposto será pago 
após homologação do cálculo que é realizado pelo fisco. 3. deixar de reco-
lher o imposto sobre a transmissão causa Mortis e doação de quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD, no prazo fixado pela legislação, constitui infração 
à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente pre-
vista. 4. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na 
sessÃo do dia: 28/03/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8370 – 1ª cPj.recUrso N. 17963 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 092016510000030-7). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. regiMe 
NorMal de aPUraÇÃo. 1. deve ser reformada a decisão singular que decidiu 
pela improcedência do lançamento de ofício, tendo como fundamento a indi-
cação de que o sujeito passivo estaria submetido à sistemática de apuração do 
imposto estadual pelo simples Nacional, quando restou comprovado nos autos a 
submissão ao regime normal de apuração no período autuado. 2. deixar de re-
colher ICMS tendo emitido os documentos fiscais de operações tributadas como 
isentas, configura infração tributária sujeita à aplicação da penalidade legal. 3. 
recurso conhecido e provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do 
dia: 28/03/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8369 – 1ª cPj.recUrso N. 15543 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 012015510000142-0). coNselHeiro relator: NelsoN 
PaUlo siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. diferiMeNto. sUcatas. ex-
PortaÇÃo. base de cálcUlo. 1. Nas operações com sucatas o paga-
mento do icMs é diferido para o momento em que ocorrer a saída da 
mercadoria para o exterior, conforme preceitua o art. 719, i, do ricMs/Pa. 
2. a base de cálculo do imposto diferido é o valor da operação de aquisi-
ção de sucata em mercado interno, sendo vedada a utilização do valor da 
operação de exportação. 3. deve ser julgado improcedente o auto de in-
fração que utiliza base de cálculo de exportação para fins de lançamento de 
ofício do imposto anteriormente diferido. 3. recurso conhecido e provido. 
decisÃo: Maioria de votos. voto contrário: conselheiro bernardo de 
Paula lobo, pelo conhecimento e improvimento do recurso e, em revisão 
de ofício, pela improcedência do auto de infração. jUlgado Na sessÃo 
do dia: 23/03/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8368 – 1ª cPj.recUrso N. 19011 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 022021510000025-5). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. coNselHeiro desigNado: Marcos aUgUsto ca-
tHariN. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto do iMPosto. 1. 
a descrição da ocorrência, que compõe o auto de infração, delimita a ma-
téria a ser discutida e compete ao agente responsável pelo lançamento. 
2. a prova deve determinar a ocorrência do fato como descrito no campo 
ocorrência do auto de infração. 3. À autoridade julgadora compete a aná-
lise livre da prova e a identificação do fato descrito na autuação. 4. Incor-
reto o julgamento que, entrando na competência da autoridade lançadora, 
julga improcedente a autuação por entender que a prova indica infração 
diferente da descrita no auto de infração. 5. deve ser reformada decisão 
singular que, avaliando a prova trazida na autuação, julga improcedente o 
aiNf por entender que a autuação correta seria diferente da que optou a 
autoridade lançadora. 6. deve ser reconhecida a improcedência do auto de 
infração quando a ocorrência descrita não está devidamente comprovada 
pela documentação anexada no aiNf. 7. recurso conhecido e provido para, 
em revisão de ofício, determinar a improcedência da autuação. decisÃo: 
Maioria de votos. voto contrário: conselheiro Nelson Paulo simões 
Nasser, pelo conhecimento e improvimento do recurso. jUlgado Na ses-
sÃo do dia: 28/03/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8367 – 1ª cPj.recUrso N. 19009 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 022021510000024-7). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. coNselHeiro desigNado: Marcos aUgUsto ca-
tHariN. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto do iMPosto. 1. 
a descrição da ocorrência, que compõe o auto de infração, delimita a ma-
téria a ser discutida e compete ao agente responsável pelo lançamento. 
2. a prova deve determinar a ocorrência do fato como descrito no campo 
ocorrência do auto de infração. 3. À autoridade julgadora compete a aná-

lise livre da prova e a identificação do fato descrito na autuação. 4. Incor-
reto o julgamento que, entrando na competência da autoridade lançadora, 
julga improcedente a autuação por entender que a prova indica infração 
diferente da descrita no auto de infração. 5. deve ser reformada decisão 
singular que, avaliando a prova trazida na autuação, julga improcedente o 
aiNf por entender que a autuação correta seria diferente da que optou a 
autoridade lançadora. 6. deve ser reconhecida a improcedência do auto de 
infração quando a ocorrência descrita não está devidamente comprovada 
pela documentação anexada no aiNf. 7. recurso conhecido e provido para, 
em revisão de ofício, determinar a improcedência da autuação. decisÃo: 
Maioria de votos. voto contrário: conselheiro Nelson Paulo simões 
Nasser, pelo conhecimento e improvimento do recurso. jUlgado Na ses-
sÃo do dia: 28/03/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8366 – 1ª cPj.recUrso N. 18823 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 172017510000078-4). coNselHeira relatora: josiaNe 
seixas de oliveira. eMeNta: icMs. sUbstitUiÇÃo tribUtária. falta 
de recolHiMeNto. recUrso seM deMoNstraÇÃo de caUsa fática 
qUe o jUstifiqUe. 1. Não será conhecido o recurso quando lhe faltar 
demonstração de causa fática que o justifique, nos termos do art. 26, 
iv, da lei n. 6.182/1998 c/c art. 40, §1º, do regimento interno do tarf, 
aprovado pelo decreto n. 3.578/1999. 2. recurso não conhecido. deci-
sÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 04/04/2022. data do 
acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8365 – 1ª cPj.recUrso N. 18822 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 172017510000078-4). coNselHeira relatora: josiaNe sei-
xas de oliveira. eMeNta: icMs. sUbstitUiÇÃo tribUtária. revisÃo 
do levaNtaMeNto fiscal. 1. deve ser mantida a decisão de primeira 
instância que, apoiada em diligência e provas juntadas aos autos, conclui 
pela parcial procedência do lançamento tributário, excluindo da exigência va-
lores indevidos. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUl-
gado Na sessÃo do dia: 04/04/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8364 – 1ª cPj.recUrso N. 19271 – volUNtário (Proces-
so N. 282022730000047-0/aiNf N. 172017510000083-0). coNselHeira 
relatora: josiaNe seixas de oliveira. eMeNta: icMs. sUbstitUi-
ÇÃo tribUtária. falta de recolHiMeNto. desistêNcia do recUrso 
iNterPosto. 1. a desistência do recurso voluntário interposto pelo sujeito 
passivo implica renúncia à instância administrativa, nos termos do art. 26, 
v, da lei n. 6.182/1998 c/c art. 40, §1º, do regimento interno do tarf, 
aprovado pelo decreto n. 3.578/1999. 2. recurso não conhecido. deci-
sÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 04/04/2022. data do 
acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8363 – 1ª cPj.recUrso N. 19269 – de ofÍcio (Proces-
so N. 282022730000047-0/aiNf N. 172017510000083-0). coNselHeira 
relatora: josiaNe seixas de oliveira. eMeNta: icMs. sUbstitUi-
ÇÃo tribUtária. revisÃo do levaNtaMeNto fiscal. 1. deve ser man-
tida a decisão de primeira instância que, apoiada em diligência e provas 
juntadas aos autos, conclui pela parcial procedência do lançamento tribu-
tário, excluindo da exigência valores indevidos. 2. recurso conhecido e im-
provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 04/04/2022. 
data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8362 – 1ª cPj.recUrso N. 16925 - volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 172015510000198-0). coNselHeiro relator: Marcos Na-
zareNo cardoso dos reis. eMeNta: icMs. sUbstitUiÇÃo tribUtá-
ria. recaPitUlaÇÃo de PeNalidade. 1. tratando-se de capitulação de 
penalidade incongruente com a descrição da ocorrência definida no AINF, 
cabe aos órgãos de julgamento sua recapitulação. 2. a partir da inclusão 
na lei n. 6.182/1998 do parágrafo único do artigo 72, não constitui nulida-
de por cerceamento de defesa a capitulação de penalidade em desacordo 
com a prova dos autos, podendo os órgãos de julgamento proceder sua 
recapitulação desde que não haja a alteração da ocorrência proposta pela 
autoridade lançadora. 3. deixar de recolher icMs decorrente de diferença 
de estoque de mercadorias, apurada através de levantamento específico, 
constitui infração sujeita à penalidade, independente do imposto devido. 
4. É regular a imposição de multa que observa os parâmetros definidos 
na legislação aplicável. 5. recurso conhecido e parcialmente provido. de-
cisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 04/04/2022. data do 
acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8361 – 1ª cPj.recUrso N. 18831 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 102019510000005-8). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. deca-
dêNcia coNfigUrada. 1. Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento 
por homologação, havendo pagamento parcial antecipado, a decadência 
do direito de constituir o crédito tributário se rege pelo art. 150, § 4º, do 
código tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será de cinco 
anos a contar da ocorrência do fato gerador. 2. deve ser mantida a decisão 
singular que declarou a decadência do crédito tributário, quando confi-
gurada nos autos a decadência do direito da fazenda Pública estadual de 
exigi-lo. 3. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado 
Na sessÃo do dia: 04/04/2022. data do acÓrdÃo: 04/04/2022.
acÓrdÃo N. 8360 – 1ª cPj.recUrso N. 19275 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 172013510000104-8). coNselHeira relatora: josiaNe sei-
xas de oliveira. eMeNta: icMs. sUbstitUiÇÃo tribUtária. iNsUfi-
ciêNcia de Prova. 1. a prova é elemento imprescindível para a constitui-
ção do crédito tributário. 2. a ausência da devida dilação probatória atenta 
contra a própria materialidade da infração e repercute na existência do 
crédito tributário lançado. 3. deve ser mantida a decisão de primeira ins-
tância que declara a improcedência do aiNf quando da sua lavratura não 
se reconhece a materialidade da infração, não havendo a devida compro-
vação da ocorrência do fato imputado. 4. recurso conhecido e improvido. 
decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 30/03/2022. data 
do acÓrdÃo: 30/03/2022.
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acÓrdÃo N. 8359 – 1ª cPj.recUrso N. 14477 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 012015510001261-9). coNselHeira relatora: josiaNe 
seixas de oliveira. eMeNta: itcd. iMProcedêNcia do laNÇaMeNto. 
1. deve ser declarada a improcedência do aiNf quando restar comprovado 
nos autos, após diligência, o não cometimento da infração imputada. 2. 
recurso conhecido e provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo 
do dia: 28/03/2022. data do acÓrdÃo: 28/03/2022.
acÓrdÃo N. 8358 – 1ª cPj.recUrso N. 18928 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 812018510000883-6). coNselHeira relatora: josiaNe sei-
xas de oliveira. eMeNta: icMs. difereNcial de alÍqUotas. coM-
ProvaÇÃo de PagaMeNto. 1. deve ser mantida a decisão de primeira 
instância que declara a improcedência do lançamento tributário, quando 
comprovado o recolhimento do imposto dentro do prazo regulamentar. 2. 
recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na ses-
sÃo do dia: 28/03/2022. data do acÓrdÃo: 28/03/2022.

Protocolo: 787193

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE sAúDE PúBLicA

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 336, de 19 de abril de 2022.
o secretário de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas na constituição estadual e na legislação vigente do sistema 
único de saúde;
considerando que a administração Pública visa promover a regularidade e 
o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios previstos 
no art. 37 da constituição da república;
considerando manifestação da consultoria juridica nos autos do processo 
2020/155493, para desiginação de comissão especial para apurar a boa-fé 
do hospital por ocasião da contratação;
considerando que comissão especial de boa fé do Hospital santa Maria de 
ananindeua – HsMa, foi instituida através da Portaria 169 de 01/02/2022, 
publicada no doe 34.854 de 03/02/2022, com o objetivo de apurar a boa 
fé do Hospital HsMa, em relação  à contratação dos serviços de cirurgias 
cardíacas Pediátricas.
considerando a solicitação da comissão nos autos do processo 
2022/457925, a comissão deverá concluir os trabalhos com a apresenta-
ção do relatório final no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis, desde que 
por motivo fundamentado por interesse desta secretária;
art. 4º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabinete da secretaria de estado de saúde Pública
em 19 de abril de 2022.
rômulo rodovalho gomes
secretário de estado de saúde Pública.

Protocolo: 787188
PoRtARiA Nº. 02/2022 - DEAuDs/sEsPA
a diretora do departamento de auditoria em saúde, da secretaria de esta-
do de saúde Pública - deaUds/sesPa, no uso de suas atribuições legais e,
considerando a Portaria Nº 0295 – gabiNete do secretário/sesPa 
de 13 de abril de 2021, publicado no doe nº 34.551 de 14/04/2021.
resolve:
designar os auditores em saúde do sistema Nacional de auditoria – sNa, 
componente estadual, brenda lorena Machado Paes, matrícula 5955462/1, 
ercília santos Pereira, matrícula 720143/1, josé dos santos brito, matrí-
cula 514193/1 e ricardo josé condurú conceição, matrícula 5808219/2, 
sob a coordenação do primeiro, para procederem auditoria em saúde, com 
objetivo de avaliar a atuação da gestão Municipal, referente às normativas 
regulamentadas pela Política Nacional de atenção básica – PNab/Ms, com 
ênfase no Pacto pela redução da Mortalidade Materna, referente ao exer-
cício 2021, a se realizar no Município de tracuateua/Pa, no período de 25 
a 29 de abril de 2022. 
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém, 19 de abril de 2022.
sabrina torres lopes
diretora do deaUds/sesPa

Protocolo: 787205
PoRtARiA Nº 335, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
o secretário de estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições legais;
coNsideraNdo as denúncias recebidas pela auditoria geral do estado 
acerca de atos possivelmente irregulares ocorrendo no 5º centro regional 
de saúde-crs, com sede no município de são Miguel do guamá, e comu-
nicadas a esta secretaria;
coNsideraNdo que a administração Pública possui o dever e o direito 
de rever de ofício seus próprios atos, em consonância com o princípio da 
autotutela e a súmula nº 346 do supremo tribunal federal;
coNsideraNdo ainda a necessidade de a administração Pública zelar pela 
regularidade na prestação jurisdicional, bem como pela estrita observância 
do regime jurídico único do estado e a normativa que rege a atuação do 
servidor e do serviço público;
resolve:
Art. 1º. Constituir Comissão Especial de Auditoria Interna, com a finalidade de 
apurar as denúncias de fatos ocorridos na esfera de competência do 5º centro 
regional de saúde – são Miguel do guamá, designando, para tanto, os se-
guintes servidores: victória Karolynne fidelis oliveira, matrícula 5955897-1, 

lotada na secretaria adjunta de gestão administrativa; juliana Mourão santa 
brígida, matrícula 5958018-2, lotada na diretoria administrativa e financeira; 
francikely Pires da silva, matrícula 5914871-3, agente pública de controle in-
terno; simone gabbay do Nascimento, matrícula 54194018-2, lotada na dire-
toria de gestão do trabalho e da educação na saúde; jean Miguel dos santos 
Moreira, lotado na gerência de cadastro de Provimentos e salários; creuza 
Melo dos santos, matrícula 8400636-2, lotada na divisão de Patrimônio; 
jeferson Nery Monteiro torres, matrícula 5955735-1, lotado na seção de 
transportes; e Paulo cesar vilhena Pantoja filho, matrícula 5424030-3, 
lotado no departamento de diárias e Passagens.
Art. 2º. A presente Comissão ficará sob a presidência da servidora VICTÓ-
ria KarolYNNe fidelis oliveira, tendo por suplente a servidora jUlia-
Na MoUrÃo saNta brÍgida.
art. 3º. compete à comissão especial de auditoria interna de que trata 
esta Portaria, as seguintes atribuições e competências:
1. Levantamento técnico e financeiro de informações e documentos rela-
tivos às denúncias realizadas acerca de recebimento indevido de diárias, 
não pagamento de diárias, cumulaçãoindevida de cargos, utilização de 
combustível e veículo oficial para desempenho de serviços não relaciona-
dos à atividade funcional do crs, distribuição indevida de medicamentos, 
bem como quaisquer outras irregularidades que possam ser encontradas 
na regional;
2. Análise técnico-financeira acerca dos documentos e informações coleta-
dos, para apuração da regularidade do desempenho das funções e cumpri-
mento das obrigações legais dos servidores públicos lotados no 5º centro 
regional de saúde envolvidos direta e indiretamente nas denúncias; e
3. elaboração de relatório conclusivo sobre os seus trabalhos, com descri-
ção completa e detalhada da análise
art. 4º. fica a comissão especial constituída autorizada a se reunir indepen-
dentemente de qualquer convocação, estando ainda, autorizada a solicitar 
documentos, requerer informações e realizar visitar em prédios públicos.
art. 5º. a comissão terá prazo de 60 (sessenta) dias para execução dos trabalhos.
art. 6º. a comissão especial deverá apresentar relatório final apontan-
do todas as irregularidades eventualmente encontradas, o que ensejará a 
posterior apuração de responsabilidade dos agentes públicos, observando 
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
art. 7º. todos os atos praticados pela comissão deverão gozar de ampla 
publicidade.
art. 8º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 786855
ExcLuiR

Do Ato DE DEscLAssificAção, PuBLicADo No DoE N° 34.932 DE 
13.04.2022, A cANDiDAtA DJANiRA tEixEiRA DA siLvA cARGo 
técNico EM HiGiENE DENtAL.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saúde Pública, eM 19.04.2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública

Protocolo: 787337

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº. 475 DE 18 DE ABRiL DE 2022 – DGtEs/sEsPA.
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doe 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/46415.
resolve:
deterMiNar, de comum acordo, que o servidor lUciaNa barros lo-
Pes, matrícula nº. 57194991/1, agente administrativo, lotada na diretoria 
operacional, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
Portaria nº. 1192/16.10.2020, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.386/26.10.2020, correspondente ao triênio de 10.03.2014 a 
09.03.2017, no período de 02.05.2022 a 31.05.2022.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria
de estado de saúde Pública em: 19.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº 467 DE 18 DE ABRiL DE 2022- DGtEs
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/75841.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, o 
servidor Marco aNtoNio feio, matrícula nº. 5541190/2, cargo de agen-
te administrativo, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado na dire-
toria desenvolvimento e auditoria dos serviços de saúde, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
12.12.2011 a 11.12.2014.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.06.2022 a 14.07.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria
de estado de saúde Pública em: 19.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
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PoRtARiA Nº. 472 DE 18 DE ABRiL DE 2022 – DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/149558.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, ao ser-
vidor sebastiao aNibal de Melo MacHado, matrícula nº. 57216662/2, 
Médico, lotado na Unidade de reabilitação - psicossocial, goze 02 (dois) 
meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 27.12.2010 a 
26.12.2013.
aUtorizar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 02.05.2022 a 30.06.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 19.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº. 473 DE 18 DE ABRiL DE 2022 – DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doe 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/241055.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa Maria liMa do carMo, matrícula nº. 112380/1, farma-
cêutico, lotada na divisão de controle de doenças transmissíveis, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 17.09.2013 
a 16.09.2016.
aUtorizar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 27.04.2022 a 25.06.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 19.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº. 474 DE 18 DE ABRiL DE 2022 – DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/241055.
resolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa Maria liMa do carMo, matrícula nº. 112380/1, farma-
cêutico, lotada na divisão de controle de doenças transmissíveis, goze 02 
(dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 17.09.2016 
a 16.09.2019.
aUtorizar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 26.06.2022 a 24.08.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de
estado de saúde Pública em: 19.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 786884

LicENçA MAtERNiDADE
.

PoRtARiA Nº 478 DE 19 DE ABRiL DE 2022 - DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNsideraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 4171;
resolve:
coNceder a servidora josieli ferreira gaia, id. funcional nº 
57233229/1, ocupante do cargo de agente de artes Praticas, lo tada no 
Hospital regional - cametá, 180 (cento e oitenta) dias de licença à mater-
nidade, no período de 08 de abril de 2022 a 04 de outubro de 2022.
ii – esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 08 de abril de 2022.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 19/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 786754

ERRAtA
.

ERRAtA Ao cHAMAMENto PúBLico
EDitAL DE sELEção Nº 005/2022, DE 07 DE ABRiL DE 2022

PRocEsso Nº 2021/1141551
tiPo: técNicA E PREço

a Presidente da coMissÃo esPecial de seleÇÃo destiNada a Pro-
cessar e jUlgar cHaMaMeNtos Públicos Para seleÇÃo de orga-
NIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE torna pública a retificação na publicação do 
presente edital, no qual passe-se a ler da seguinte forma:
No item 13, em fls. 50, exclui-se Planilha g, uma vez que não terá oPMe 
para ambulatório;
No item 13, será acrescida Planilha que versa sobre Pequenos Procedimen-
tos ambulatoriais, que deverá ser preenchido da seguinte forma:

  PLANiLHA o - PEQuENos PRocEDiMENtos AMBuLAtoRiAis

 PEQuENos PRocEDiMENtos
MEtAs PRoPostAs

QtD/MENsAL QtD/ANuAL

   

total   

ante a readequação de planilhas constantes em item 13, as mesmas deve-
rão ser preenchidas na seguinte ordem:
• PlaNilHa a - deMoNstrativo de cargos e fUNÇÕes
• PLANILHA B - ESTIMATIVAS DE INTERNAÇÕES E SAÍDAS
• PLANILHA C - ESTIMATIVA DE CIRURGIAS
• PLANILHA D - ESTIMATIVA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – OPME
• PLANILHA E - ESTIMATIVA DE DIÁRIAS DE UTI
• PLANILHA F - ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (Hospital e 
Policlinica)
• PLANILHA G - ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO/ SADT – (Hospital e Policlinica)
• PLANILHA H- SERVIÇO DE HEMODIÁLISE / ATENDIMENTO
• PLANILHA I - ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS – PORTA ABERTA
• PLANILHA J - SOBREAVISOS/ESPECIALIDADES
• PLANILHA K - AVALIAÇÃO/PARECER – ESPECIALIDADE
• PLANILHA L - CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS ELETIVAS / NATEA
• PLANILHA M - CONSULTAS DE PROFISSIONAIS - NÍVEL SUPERIOR NÃO 
MÉdico /Natea
• PLANILHA N - SESSÕES DE PROCEDIMETOS NÍVEL SUPERIOR NÃO MÉ-
dico / Natea
• PLANILHA O - PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
isabela fonseca Mesquita
Presidente em exercício ccPos

Protocolo: 787383

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

2º tERMo ADitivo Ao tERMo DE ExEcução 
DEscENtRALizADA Nº 06/2021 - PRocEsso N° 2022/293361.

Partes: sesPa e secoM.
do objeto: o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação de 
vigência pelo período de 12 (doze) meses de 15.04.22 a 14.04.23 e retifi-
cação do cronograma de desembolso para utilização do saldo no valor de 
175.608,43 em diversas campanhas de atenção a saúde da pessoa com 
transtorno do espectro autista.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 
06/2021, não alteradas por este termo aditivo.
data da assiNatUra: 14/04/22
ordenador: ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros- secretario 
adjunto de gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 786716

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE ADEsão À AtA DE REGistRo DE PREços Nº 
012/2021 - PREGão ELEtRôNico sRP Nº 011/2021 - coNsÓRcio 
PúBLico iNtERMuNiciPAL DE iNfRAEstRutuRA Do ExtREMo 
suL DA BAHiA – coNstRuiR
adesão à ata de registro de Preços nº 012/2021 - Pregão eletrônico para 
registro de Preços Nº 011/2021 - Processo administrativo nº 059/2021, do 
coNsÓrcio Público iNterMUNiciPal de iNfraestrUtUra do extre-
Mo sUl da baHia – coNstrUir.
objeto: registro de Preço, por meio de Pregão eletrônico, para forneci-
mento de ativos permanentes (mobiliários escolares), conforme especifi-
cações constantes no anexo i do edital, para atender as necessidades dos 
municípios pertencentes ao coNsÓrcio Público iNterMUNiciPal de 
iNfraestrUtUra do extreMo sUl da baHia - coNstrUir.
vigêNcia: 20/04/2022 a 19/04/2023.
valor total da adesÃo: r$ 2.416.100,00 (dois milhões, quatrocentos 
e dezesseis mil, cem reais).
eMPresa: doNaNa coMercial de MÓveis eireli, cNPj n°. 
13.251.844/0001-57, endereço: rua almirante Protógenes, nº 289, bairro 
jardim, santo andré/sP, ceP: 09090-760, tel: (11) 3045-8503, e-mail: 
comercialdonana@gmail.com.
solicitaNte da adesÃo: secretaria de estado de saúde Pública 
do Pará - sesPa - Processo Nº. 2022/236223.
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suBitEM DEscRição uND QtDE. 
soLic.

vALoR uNi-
tÁRio

vALoR totAL DA 
ADEsão

3.4 estante desmontável com 6 prateleiras UNd 250 r$ 1.320,00 r$ 330.000,00

3.8 armário de aço 2 portas com 4 prateleiras 
reguláveis UNd 300 r$ 3.887,00 r$ 1.166.100,00

3.10 arquivo de aço com 4 gavetas UNd 300 r$ 2.807,00 r$ 842.100,00

3.14 beliche em aço sem colchão UNd 38 r$ 2.050,00 r$ 77.900,00

ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa/sesPa

Protocolo: 787122

ExtRAto DE ADEsão À AtA DE REGistRo DE PREços Nº 239/2021 - PRE-
Gão ELEtRôNico Nº 051/2021 - GRuPAMENto DE APoio DE são PAuLo
adesão à ata de registro de Preços nº 239/2021 - Pregão eletrôni-
co Nº 51/2021 - Processo administrativo n° Processo administrativo Nº 
67267.000606/2021-28, do grupamento de apoio de são Paulo.
objeto: aquisição de Material Permanente de Mobiliário em atendimento 
ao gaP-sP e Unidades apoiadas.
vigêNcia: 20/04/2022 a 19/04/2023.
valor total da adesÃo: r$ 1.862.533,00 (Hum milhão, oitocentos e 
sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais).
eMPresa: Max Move coMÉrcio de MÓveis e traNsPortes eireli, cNPj 
n°. 03.963.184/0001-83, endereço: est. são francisco, 2008 – sl 1313 bl a, 
jardim Wanda – taboão da serra/sP, e-mail: adm@maxmoveis.net.
solicitaNte da adesÃo: secretaria de estado de saúde Pública 
do Pará - sesPa - Processo Nº. 2022/236223.

itEM DEscRição uND QtDE. 
soLic.

vALoR uNi-
tÁRio

vALoR totAL DA 
ADEsão

11 arMário MÉdio 2 Portas UNd 39 r$ 1.000,00 r$ 39.000,00
41 Mesa delta reta UNd 94 r$ 1.496,00 r$ 140.624,00
43 Mesa veNeza coM boUlevard UNd 10 r$ 4.800,00 r$ 48.000,00
44 Mesa eM l floreNce coM credeNce UNd 10 r$ 5.500,00 r$ 55.000,00
48 Mesa reUNiÃo retaNgUlar UNd 05 r$ 7.396,00 r$ 36.980,00
54 cadeira giratÓria PresideNte UNd 213 r$ 3.400,00 r$ 724.200,00
55 cadeira diretor fixa UNd 57 r$ 1.995,00 r$ 113.715,00
88 sofá viP UNd 12 r$ 6.195,00 r$ 74.340,00
89 PoltroNa fixa UNd 41 r$ 1.630,00 r$ 66.830,00
93 Mesa de ceNtro de vidro UNd 17 r$ 2.877,00 r$ 48.909,00
94 Mesa de caNto de vidro UNd 25 r$ 2.083,00 r$ 52.075,00
95 Mesa de ceNtro de Madeira UNd 20 r$ 1.634,00 r$ 32.680,00
106 Mesa de Madeira redoNda UNd 80 r$ 1.200,00 r$ 96.000,00

107 cadeira de Madeira coM asseNto taPeÇado 
seM braÇos UNd 539 r$ 620,00 r$ 334.180,00

ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa/sesPa

Protocolo: 787094
GovERNo Do EstADo Do PARÁ

sEcREtARiA DE sAúDE PúBLicA - sEsPA
13º PRocEsso sELEtivo siMPLificADo PARA coNtRAtAção 

tEMPoRÁRiA
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e v da consti-
tuição estadual e,
coNsideraNdo os termos da Portaria Nº 801, de 01/10/2021 (doe 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNsideraNdo o não comparecimento para entrega de documentos con-
forme convocatória no dia 05/11/2021, doe nº 34.757.
resolve:
desclassificar, os candidatos relacionados abaixo, devido edital item, 8.7.

N° inscrição Município função Nome do candidato
20210211197967 beNgUi ageNte adMiNistrativo sUsaNa do socorro goNÇalves
2021021175903 beNgUi Psicologo Marcia regiNa galUcio de soUza

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

N° inscrição Município função Nome do candidato NotA

2021021102457 beNgUi ageNte adMiNistrativo liliaN lUciaNe da silva 
PiMeNtel 31,50

o candidato convocado deverá comparecer nos dias 20 e 25 de abril de 
2022, no endereço: sesPa sede, sito a travessa lomas valentinas, 2.190, 
sala gcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munida dos documentos compro-
batórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins de 
análise e assinatura dos termos de contratação temporária.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saúde Pública, eM 18.04.2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saúde Pública.

Protocolo: 787130

ExtRAto DE ADEsão À AtA DE REGistRo DE PREços Nº 013/2021 
- PREGão ELEtRôNico sRP Nº 011/2021 - coNsÓRcio PúBLi-
co iNtERMuNiciPAL DE iNfRAEstRutuRA Do ExtREMo suL DA 
BAHiA – coNstRuiR
adesão à ata de registro de Preços nº 013/2021 - Pregão eletrônico srP 
Nº 011/2021 - Processo administrativo nº 059/2021, do coNsÓrcio 
Público iNterMUNiciPal de iNfraestrUtUra do extreMo sUl da 
baHia – coNstrUir.
objeto: registro de Preço, por meio de Pregão eletrônico, para forneci-
mento de ativos permanentes (mobiliários escolares), conforme especifi-
cações constantes no anexo i do edital, para atender as necessidades dos 
municípios pertencentes ao coNsÓrcio Público iNterMUNiciPal de 
iNfraestrUtUra do extreMo sUl da baHia - coNstrUir.
vigêNcia: 20/04/2022 a 19/04/2023.
valor total da adesÃo: r$ 14.260.648,44 (quatorze milhões, duzentos e 
sessenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais, quarenta e quatro centavos).
eMPresa: Max Move coMÉrcio de MÓveis e traNsPortes eireli, cNPj 
n°. 03.963.184/0001-83, endereço: est. são francisco, 2008, sl 1313, bl a, 
jardim Wanda, taboão da serra/sP, e-mail: adm@maxmoveis.net.
solicitaNte da adesÃo: secretaria de estado de saúde Pública 
do Pará - sesPa - Processo Nº. 2022/236223.

suBitEM DEscRição uND QtDE. 
soLic.

vALoR uNi-
tÁRio

vALoR totAL DA 
ADEsão

1.5 gaveteiro com rodízios de 03 gavetas – 400 x 
460 x 590 UNd 409 r$ 1.190,00 r$ 486.710,00

1.7 armário alto com 02 portas baixas e 02 pratelei-
ras 800x500x1600 UNd 129 r$ 2.209,00 r$ 284.961,00

1.8 armário alto com 02 portas baixas e 02 pratelei-
ras 800x500x1600 UNd 171 r$ 2.030,00 r$ 347.130,00

1.10 armário baixo com 04 portas, 02 prateleiras 
2000x500x800 UNd 255 r$ 4.170,00 r$ 1.063.350,00

1.12 balcão reto 1400 x 600 x 1100 mm UNd 62 r$ 2.900,00 r$ 179.800,00
1.13 balcão em l 1400 x 1400 x 600 x 1100 mm UNd 76 r$ 3.200,00 r$ 243.200,00
1.14 Mesa reunião semi oval 2400 x 1000 x 745 mm UNd 100 r$ 3.150,00 r$ 315.000,00
1.19 Mesa em l – 1600 x 1800 x 700 x 600 x 745 mm UNd 65 r$ 2.200,00 r$ 143.000,00
1.21 Mesa retangular – 1000 x 600 x 745 mm UNd 280 r$ 1.190,00 r$ 333.200,00
1.22 Mesa retangular – 1200 x 600 x 745 mm UNd 345 r$ 1.220,00 r$ 420.900,00
1.23 Mesa retangular – 1360 x 600 x 745 mm UNd 270 r$ 1.320,00 r$ 356.400,00
1.24 Plataforma 02 lugares inicial UNd 30 r$ 3.400,00 r$ 102.000,00
1.25 Plataforma 02 lugares centra UNd 63 r$ 3.250,00 r$ 204.750,00
1.26 Plataforma 02 lugares final UNd 75 r$ 3.400,00 r$ 255.000,00
2.1 longarina plástica 03 lugares sem braço UNd 200 r$ 2.150,00 r$ 430.000,00
2.2 longarina plástica 04 lugares sem braço UNd 150 r$ 2.600,00 r$ 390.000,00
2.3 longarina estofada 03 lugares UNd 121 r$ 3.600,00 r$ 435.600,00
2.4 longarina estofada 04 lugares UNd 300 r$ 3.910,00 r$ 1.173.000,00
2.5 auditório com prancheta UNd 650 r$ 3.290,00 r$ 2.138.500,00
2.8 cadeira giratória operacional espaldar alto UNd 307 r$ 2.564,00 r$ 787.148,00
2.9 cadeira giratória operacional espaldar médio UNd 465 r$ 1.900,00 r$ 883.500,00
2.10 cadeira giratória com braço regulável UNd 431 r$ 1.390,00 r$ 599.090,00

2.11 cadeira giratória encosto em tela com apoio 
de cabeça UNd 151 r$ 4.078,00 r$ 615.778,00

2.14 cadeira giratória UNd 243 r$ 2.678,00 r$ 650.754,00
2.19 Cadeira fixa UNd 872 r$ 1.430,02 r$ 1.246.977,44
4.12 conjunto refeitório adulto UNd 50 r$ 3.498,00 r$ 174.900,00

ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa/sesPa

Protocolo: 787229
PoRtARiA Nº 476 DE 19 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° 2022/447776.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora HerMaNi lUcia MarqUes Peca-
NHa, ocupante do cargo de auxiliar de saúde, id. funcional nº 5090466/1, 
lo tada no laboratório central, a contar de 08/04/2022, por um período de 
08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua filha.
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 19/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº 479 DE 19 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° 2022/465436.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora Maria eUsileNe rodrigUes 
garcia, ocupante do cargo de agente de Portaria, id. funcional nº 
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5892303/1, lo tada no 10º centro regional de saúde - altamira, a contar 
de 10/04/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimen-
to de sua genitora.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 19/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº 480 DE 19 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° 2022/464414.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora cecilia PaNtoja soUsa, ocupante 
do cargo de farmacêutico, id. funcional nº 54188892/1, lo tada no divisão 
de imunização, a contar de 08/04/2022, 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 19/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde
PoRtARiA Nº. 471 DE ABRiL DE 2022 - DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/451657.
resolve:
caNcelar, a partir de 18.04.2022, de acordo com o artigo 93, § 1º da lei 
nº. 5810 de 24.01.1994, a licença sem vencimentos, concedida através da 
Portaria nº. 1231/23.10.2020, publicada em doe nº 34.389/28.10.2020, 
da servidora PollYaNNa de soUza da silva, matrícula nº. 57194604/2, 
ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotada na divisão de saúde 
do trabalhador.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
diretoria de gestão do trabalho e da educação na saúde da secretaria de estado
de saúde Pública em: 19.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.
PoRtARiA Nº 481 DE 19 DE ABRiL DE 2022 - DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doe nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNsideraNdo o que dispõe o 
Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994, alterada 
pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a apresentação do 
registro civil de Nascimento 066852 01 55 2022 1 00297 180 0319 113 16.
resolve:
coNceder ao servidor jose Maria dias doMiNgUes jUNior, id. fun-
cional nº 5909524/2, ocupante do cargo de assistente de Unidade Mista, 
lo tado no gabinete do secretário, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, 
no período de 13 de abril de 2022 a 02 de maio de 2022.
ii – esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 13 de abril de 2022.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saúde /
secretaria de estado de saúde Pública, em 19/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 786787

Republicação do 5° termo Aditivo ao termo de fomento n° 
01/2018, publicado no DoE n° 34.938, de 19 de abril de 2022, sob 
o protocolo n° 786584.
data de assinatura: 13/04/2022
N° do Processo: 2018/95903
Justificativa: Decorre da permissibilidade prevista no art.57, da Lei Federal 
nº 13.019/2014, art.44 do decreto estadual nº 1.835/2017, nas cláusulas 
sexta e décima do termo de fomento em referência.
Objeto do Termo Aditivo: Garantir o reequilíbrio econômico-financeiro, atra-
vés do reajuste dos valores pactuados no termo de fomento n° 01/2018, 
conforme planilha apresentada pela Convenente (fls. nº 1.088/1.0171 e 
127/1.0129 do processo n° 2018/95903).
valor total: r$ 948.004,50 (novecentos e quarenta e oito mil, quatro reais 
e cinquenta centavos)
valor concedente: r$ 948.004,50 (novecentos e quarenta e oito mil, qua-
tro reais e cinquenta centavos)
dotação orçamentária: dotação orçamentária: 8289; elemento de despe-
sa: 445042; fontes de recurso: 0103 - 0303 - 0101 - 0301.
Convenente: Ação Social Sociedade Beneficente Santo Antônio – 
Hospital santo antônio
ordenador: rômulo rodovalho gomes – 
secretário de estado de saúde Pública-sesPa

Protocolo: 786788

ExtRAto DE ADEsão À AtA DE REGistRo DE PREços sEi Nº 
99/2021 - PREGão ELEtRôNico sRP Nº 034/2021 - uNivERsiDA-
DE fEDERAL DE GoiÁs uf/Go
adesão à ata de registro de Preços sei nº 99/2021 - Pregão eletrônico 
srP Nº 034/2021 - Universidade federal de goiás Uf/go - Processo nº. 
23070.027599/2021- 33, da Universidade federal de goiás Uf/go.

objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de eletrocar-
diógrafo Digital, conforme condições, especificações técnicas, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital e anexo i do certame.
vigêNcia: 20/04/2022 a 19/04/2023.
eMPresa: alfa Med sisteMas MÉdicos ltda., cNPj n°. 11.405.384/0001-
49, endereço: rua Hum, 80a - distrito industrial genesco aparecido de oli-
veira, lagoa santa - Mg, ceP 33240-094.
solicitaNte da adesÃo: secretaria de estado de saúde Pública 
do Pará - sesPa - Processo Nº. 2022/203243.

itEM DEscRição uND QtDE. 
soLic.

vALoR uNi-
tÁRio

vALoR totAL DA 
ADEsão

01 eletrocardiÓgrafo UNd 18 r$ 5.290,00 r$ 95.220,00

ariel doUrado saMPaio MartiNs de barros 
secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa/sesPa

Protocolo: 787422

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 50 DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNceder a servidora cleoNice Mota da crUz,matrícula nº 5110564-1, 
ocupante do cargo de ageNte de Portaria, lotada no laboratório central, 
60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01 de junho de 2022 a 
30 de julho de 2022, referente ao triênio de 01/12/2013 a 30/11/2016.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto siMÕes jorge jUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 786915
PoRtARiA Nº 54 DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNceder ao servidor josÉ ferNaNdo aires alves, matrícula nº 5149754-
1, ocupante do cargo de datilÓgrafo, lotado no laboratório central, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 15 de junho de 2022 a 14 de 
julho de 2022, referente ao triênio de 02/07/2017 a 04/02/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto siMÕes jorge jUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 786938
PoRtARiA Nº 51 DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNceder a servidora jaqUeliNe abdoN YazbeK, matrícula nº 5290384-
3, ocupante do cargo de tÉcNico eM Patologia clÍNica, lotada no la-
boratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 06 de 
junho de 2022 a 05 de julho de 2022, referente ao triênio de 14/10/2008 
a 13/10/2011.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto siMÕes jorge jUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 786924
PoRtARiA Nº 52 DE 18 DE ABRiL DE 2022
deterMiNar a servidora Maria da coNceiÇÃo alcâNtara silva, ma-
trícula nº 5884993-2, ocupante do cargo de ageNte adMiNistrativo, 
lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 02 de junho de 2022 a 01 de julho de 2022, referente ao triênio de 
25/06/2011 a 24/06/2014.
 dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto siMÕes jorge jUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 786929
PoRtARiA Nº 53 DE 18 DE ABRiL DE 2022
deterMiNar a servidora NazarÉ socorro da silva, matrícula nº 
81663-1, ocupante do cargo de ageNte adMiNistrativo, lotada no la-
boratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 13 de 
junho de 2022 a 12 de julho de 2022, referente ao triênio de 13/08/1999 
a 12/08/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
alberto siMÕes jorge jUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 786933

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA DE coNcEssão n° 196/2022 – 19/04/2022
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saúde/sesPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
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as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, decreto Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao servidor (es):
5946100-1 / itaira dos saNtos PiNHeiro (chefe de Unidade) / 05 
meias diárias (deslocamento) / de  25 a 29/04/2022. .<br
origem: aNaNiNdeUa/Pa - brasil
destino(s): belÉM- Pa
objetivo: Participar de reunião técnica organizada pela coordenação esta-
dual de zoonoses, no período citado
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 787322

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº. 224 DE 19 DE ABRiL DE 2022
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saúde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) Patricia liMa de alMeida matrícula 
588864-1 cargo de Psicologo com lotação no (a) caPs aMazoNia 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 28.04.2011 a 27.04.2014.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 06.06.2022 a 05.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 19.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 786885
PoRtARiA Nº. 222 DE 19 DE ABRiL DE 2022
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saúde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) valdiNeia da si9lva farias 
matrícula 57190439-1, cargo de farMaceUtico com lotação no (a) Ure 
Marcelo caNdia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 16.10.2013 a 15.10.2016.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.06.2022 a 30.06.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 19.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 786801
PoRtARiA Nº. 223 DE 19 DE ABRiL DE 2022
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saúde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) odeNilce rUfiNo de oliveir\a 
matrícula 54194044-1 cargo de ageNte de Portaria com lotação no (a) 
Ure Marcelo caNdia 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 28.11.2014 a 27.11.2017.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.06.2022 a 30.06.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM: 19.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 786862

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saúde, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
tornar sem efeito a Portaria Nº. 158 de 14 de MarÇo de 2022, publica-
da no doe de n°34.893 do dia 15.03.2022 que deterMiNar, em comum 
acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) aNtoNio sergio da silva matrícula 5674182-1 Medico 
com lotação no (a) Ubs Pedreira 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 25.02.2011 a 24.02.2014.
aUtorizar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 02.05.2022 a 31.05.2022 no total de 30 (trinta) dias, tendo em 
vista férias no mesmo período.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
1° centro regional de saúde/sesPa eM 19.04.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sesPa

Protocolo: 786769

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 359 e 360 DE DiÁRiAs DE 19/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para os acs, do município de Magalhães 
barata na coleta de material biológica para diagnostico de doênca de cha-
gas e malária.
origem: castanhal –Pa
destino: Magalhâes  barata  Período: 25 à 29/04/2022
servidores: selma de fátima b. da silva laboratorista mat. 107387/1 cPf- 
186.287.882.04
luis v. da costa tec. de lab. Mat. 0505198  cPf-212.423.722.53
francisco Paulo da silva costa motorista mat. 5149290 cPf- 036.584.732.15
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 786990
PoRtARiA Nº 361 DE DiÁRiAs DE 19/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão e monitoramento do Programa saúde do ido-
so e treinamento sobre a caderneta de Saúde da pessoa Idosa profissionais 
de saúde dos municípios de igarapé –açú .
origem: castanhal –Pa
destino: igarapé-açú |  Período: 25 à 26/04/2022
servidores: Hellen jordana o. da costa  cargo: ag. administrativo mat. 
54195296/1 cPf- 593.556.032.15
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 787100

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

Portaria: 113 DE 19 DE ABRiL DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor  cargo do servidor  Matrícula
aNdre aUgUsto coUtiNHo da costa -  MariNHeiro flUvial MarÍti-
Mo– Mat.57206230/1
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa   valor
908302 0103000000 339033 232,00
Observação:   A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre  para o município de salvaterra.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.
Portaria: 119 DE 19 DE ABRiL DE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor  cargo do servidor  Matrícula
iraNildes da silva teixeira  -  MoNitora  –  Mat.5725054/2
Programa de trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa   valor
908309 0103000000 339033 1.395,00
Observação:   A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre  para os municípios de cachoeira do arari e santa cruz do arari.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.

Protocolo: 787235

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 117 de 19 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: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 02/05/2022 a 06/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572100551 / Ygor YUri Pereira da silva / 791.768.872-00
objetivo: atuar complementarmente o apoio as ações do Programa vi-
giagUa e a inserção das informações de campo no sistema sisagUa e 
participar do encontro regional da atenção Primária à saúde (aPs) às 
Hepatites virais.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira júNior
PoRtARiA N° 118 de 19 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: PoNta de Pedras
PerÍodo: de 02/05/2022 a 06/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59484361 / reNata broNze Mattos / 004.436.952-29
objetivo: apoio as ações do Programa vigiagUa e a inserção das infor-
mações de campo no sistema sisagUa e participar do encontro regional 
da atenção Primária à saúde (aPs) às Hepatites virais.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira júNior
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PoRtARiA N° 120 de 19 de Abril de 2022
NúMero de diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: cacHoeira do arari
PerÍodo: de 25/04/2022 a 02/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57250542 / iraNildes da silva teixeira / 154.412.372-87
objetivo: considerando a necessidade desta regional em realizar ativi-
dades em que apoie os municípios do Marajó i, comunicamos que a equipe 
doca/7º crs/sesPa, realizará nos municípios de cachoeira do arari e 
santa cruz do arari no período de 25/04/2022 a 02/05/2022 para desen-
volver as atividades de apoio técnico, orientação/informação a equipe res-
ponsável pelos Processos de tratamento fora domiciliar (tfd), promover 
visita in loco ao Hospital do município com o intuito de fazer levantamento 
de leitos ofertados, equipe técnica, e regulação de acesso, além de partici-
par da 12ª conferência Municipal de saúde.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira júNior
PoRtARiA N° 121 de 19 de Abril de 2022
NúMero de diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: cacHoeira do arari
PerÍodo: de 25/04/2022 a 02/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54191342 / adriaNa dUarte cUNHa / 424.358.032-49
objetivo: considerando a necessidade desta regional em realizar ativi-
dades em que apoie os municípios do Marajó i, comunicamos que a equipe 
doca/7º crs/sesPa, realizará nos municípios de cachoeira do arari e 
santa cruz do arari no período de 25/04/2022 a 02/05/2022 para desen-
volver as atividades de apoio técnico, orientação/informação a equipe res-
ponsável pelos Processos de tratamento fora domiciliar (tfd), promover 
visita in loco ao Hospital do município com o intuito de fazer levantamento 
de leitos ofertados, equipe técnica, e regulação de acesso, além de partici-
par da 12ª conferência Municipal de saúde.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira júNior
PoRtARiA N° 122 de 19 de Abril de 2022
NúMero de diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: cacHoeira do arari
PerÍodo: de 25/04/2022 a 02/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
505327 / zÓziMo rodrigUes goNÇalves / 104.973.582-04
objetivo: considerando a necessidade desta regional em realizar ativi-
dades em que apoie os municípios do Marajó i, comunicamos que a equipe 
doca/7º crs/sesPa, realizará nos municípios de cachoeira do arari e 
santa cruz do arari no período de 25/04/2022 a 02/05/2022 para desen-
volver as atividades de apoio técnico, orientação/informação a equipe res-
ponsável pelos Processos de tratamento fora domiciliar (tfd), promover 
visita in loco ao Hospital do município com o intuito de fazer levantamento 
de leitos ofertados, equipe técnica, e regulação de acesso, além de partici-
par da 12ª conferência Municipal de saúde.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira júNior
PoRtARiA N° 123 de 19 de Abril de 2022
NúMero de diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: cacHoeira do arari
PerÍodo: de 25/04/2022 a 02/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57190964 / fabiola Maria silva / 794.759.302-72
objetivo: considerando a necessidade desta regional em realizar ativi-
dades em que apoie os municípios do Marajó i, comunicamos que a equipe 
doca/7º crs/sesPa, realizará nos municípios de cachoeira do arari e 
santa cruz do arari no período de 25/04/2022 a 02/05/2022 para desen-
volver as atividades de apoio técnico, orientação/informação a equipe res-
ponsável pelos Processos de tratamento fora domiciliar (tfd), promover 
visita in loco ao Hospital do município com o intuito de fazer levantamento 
de leitos ofertados, equipe técnica, e regulação de acesso, além de partici-
par da 12ª conferência Municipal de saúde.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira júNior
PoRtARiA N° 124 de 19 de Abril de 2022
NúMero de diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
foNte: fes - sUs/fUNdo a fUNdo
origeM: 7º crs, destiNo: cacHoeira do arari
PerÍodo: de 25/04/2022 a 02/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955695/1 / aNdre Pereira foNseca jUNior / 733.767.602-68
objetivo: considerando a necessidade desta regional em realizar ativi-
dades em que apoie os municípios do Marajó i, comunicamos que a equipe 
doca/7º crs/sesPa, realizará nos municípios de cachoeira do arari e 
santa cruz do arari no período de 25/04/2022 a 02/05/2022 para desen-
volver as atividades de apoio técnico, orientação/informação a equipe res-
ponsável pelos Processos de tratamento fora domiciliar (tfd), promover 
visita in loco ao Hospital do município com o intuito de fazer levantamento 
de leitos ofertados, equipe técnica, e regulação de acesso, além de partici-
par da 12ª conferência Municipal de saúde.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira júNior

Protocolo: 787251

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

PoRtARiA Nº112 de 13 Abril de 2022
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão administrar a capacitação de 
Prova tuberculínica no município de itaituba, expandindo a rede de PPd 
para profissionais da Região do Tapajós
origem: santarém/ Pa- brasil
destino:  itaituba Pa – brasil
Período: 29/05/2022 à 03/06/2022 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
servidor:
juraci lopes da silva
cPf: 071.224.462-04
Matrícula: 479359
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 786758
Portaria Nº111 de 13 Abril de 2022
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: administrar a capacitação de Prova tuberculinica no município de 
Itaituba, expandindo a rede de PPD para profissionais da Região do Tapajós.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino:  itaituba Pa – brasil
Período: 29/05/2022 à 03/06/2022 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
servidores:
ragner borgia junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: enfermeiro
telma odani barbosa
cPf: 263.118.282-00
Matrícula: 59007381
cargo: técnica de enfermagem
andréa leite de alencar salgado.
cPf: 742.920.302-78.
Matricula: 5895957/1
cargo: enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 786751
DiÁRiAs

PoRtARiA Nº 113 de 13 de Abril de 2022.
fundamento legal: decreto N° 2819 de 06 seteMbro de 1994.
objetivo: realizar visita técnica da equipe á secretaria Municipal de saú-
de de itaituba e Hospital regional do tapajós para acompanhamento das 
ações, monitoramento e avaliação das medidas que estão sendo implanta-
das a Nível ambulatorial e Hospitalar, assessorar, orientar e capacitar os 
servidores em sistema de regulação.
origem: santarém/Pa- brasil.
destino: itaituba/Pa – brasil.
Período: 09/05/2022 a 13/05/2022 / N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
servidores:
danilo Waldano dos santos silva
cPf: 934.696.402-20
Matrícula: 58972801
cargo: agente administrativo
joselia cristina Maia barros
cPf: 457.793.502-30
Matricula: 58971061
cargo: enfermeira
leide anne Matos Mafra.
cPf:735.762.982-15.
Matrícula: 57191646/2.
cargo: téc. enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 786698

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

PoRtARiA N° 0132/2022, de 12/04/2022 16:01:35
Portaria individual
objetivo: realizar visita técnica a uma equipe ativa de saúde da família do 
município, que recebe custeio do Previne Brasil, afim de verificar as ade-
quações realizadas, que foram bloqueadas pelo órgão de controle.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s):  vitória do xingu
servidor: 54190012-1/ claUrileNe lacerda loiola (enfermeira) / 2,5 
diárias (completa) de 03/05/2022 a 05/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 786810
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PoRtARiA N° 0138/2022, de 14/04/2022 16:25:29
Portaria individual
objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores, que irão realizar visita 
técnica a unidade de saúde para verificar as adequações realizadas pelo 
município.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): vitória do xingu
servidor: 5143535-1/ Pedro da silva saNtos (Motorista) / 2,5 diárias 
(completa) de 03/05/2022 a 05/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 786814
PoRtARiA N° 0134/2022, de 13/04/2022 09:06:59
Portaria individual
objetivo: realizar visita técnica a uma equipe ativa de saúde da família do 
município, que recebe custeio do Previne Brasil, afim de verificar as ade-
quações realizadas, que foram bloqueadas pelo órgão de controle.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s):  vitória do xingu
servidor: 54193608-1/ fraNcisco elsoN araújo (técnico de vig. sani-
tária) / 2,5 diárias (completa) de 03/05/2022 a 05/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 786812
PoRtARiA N° 0133/2022, de 13/04/2022 08:54:25
Portaria individual
Objetivo: Realizar visita técnica a unidade de saúde para verificar as ade-
quações realizadas pelo município, que encontra-se bloqueada pelo órgão 
de controle.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s):  vitória do xingu
servidor: 55587441/1/ aNtoNio carlos liMa (enfermeiro) / 2,5 diárias 
(completa) de 03/05/2022 a 05/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 786817

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PoRtARiA DE DiARiAs
Referente ao Processo 2022/357152 (concessão de Diárias), Portaria 59 
de 28/03/2022, Quinta feira  publicada no Doe n 34.934 de 14/04/2022.
onde se lê:
Participar de uma reunião de suma importância sobre as coberturas dos 
diversos programas da Politica Nacional de alimentação e Nutrição e na co-
ordenação das IST´s e Hepatites Virais. É Participar das Oficinas de Capa-
citação sobre os Programas da Política Nacional de alimentação e Nutrição. 
É 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 no e-sUs,

sERviDoR cARGo MAtRicuLA

MiltoN carlos carvalHo  NazarÉ cHefe da divisÃo tecNica 5492525/2

Leia-se:
Participar de uma reunião de suma importância sobre as coberturas dos 
diversos programas da Politica Nacional de alimentação e Nutrição e na co-
ordenação das IST´s e Hepatites Virais. É Participar das Oficinas de Capa-
citação sobre os Programas da Política Nacional de alimentação e Nutrição. 
É 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 no e-sUs,
Período de 10/04/2022 a 15/04/2022,
5/5 ( diarias  e Meias )

sERviDoR cARGo MAtRicuLA

rosaNgela viaNa dos saNtos cHefe da divisÃo tÉcNica 5492525/2

ordenador: irlândia da silva galvão
Protocolo: 787241

outRAs MAtéRiAs
.

sEcREtARiA DE EstADo DE sAúDE PúBLicA
11º cENtRo REGioNAL DE sAúDE

coMissão iNtERGEstoREs REGioNAL - ciR-LAGo DE tucuRui
REsoLução ciR LAGo DE tucuRui Nº 03 DE 25 DE MARço DE 2022
a comissão intergestores regionais – cir lago de tUcUrUi, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNsideraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-b à lei n 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNsideraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do sistema único de saúde (sUs), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
coNsideraNdo que as comissões intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do sUs bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNsideraNdo a Política Nacional de saúde Mental, que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 
redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, garantindo o livre 
acesso das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e 
cidade, e oferece cuidados com base nos recursos terapêuticos disponíveis.
coNsideraNdo que foi solicitado pela Universidade do estado do Pará/
UePa/campos xiii – tucuruí a aprovação de Projeto em residência em 
saúde;
coNsideraNdo o consensuado na 3ª reunião ordinária realizada no dia 
25 de março de 2022 na cidade de breu branco/Pa.
resolve:
art. 1 º - aprovar o Projeto Pedagógico do PrograMa de residêNcia MUl-
tiProfissioNal eM saúde MeNtal para a região do lago de tucuruí.
 art. 2 º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
irlândia da silva galvão aline barros sulzbach
Presidente da cir lago de tucuruí  secretária Municipal de saúde de Novo 
repartimento

Protocolo: 786773

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 010 de 19 de Abril de 2022
a diretora do 12ºcrs/sesPa, no uso de suas atribuições legais, através da 
Portaria Nº 1.700 de 23.11.2021, e;
considerando a determinação do Manual estadual de tratamento fora do 
domicilio – tfd e;
Considerando a Portaria-SAS nº 055/1999, art. 5º, paragrafo 1º, fica de-
terminado conforme item 7, a criação da comissão de autorização de tra-
tamento fora de domicilio - tfd;
resolve:
i – designar os servidores abaixo como responsáveis técnicas pelo proce-
dimento de análise e autorização de tratamento fora do domicilio – tfd, 
respectivamente, titular e suplente:
• Alessandra de Freitas Nunes, Matrícula 57234542-1, Assistente Social (Titular);
• Nicolly Mathias Ferreira, Matrícula 57210508-2, Enfermeira (Suplente);
ii - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.
registre-se, cUMPra-se e PUbliqUe-se.
gabiNete da diretora do 12º ceNtro regioNal de saúde, em 19 
de abril de 2022.
jucirema de souza gomes
diretora do 12ºcrs/sesPa
Portaria Nº 1.700/23.11.2021

Protocolo: 787178

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 193 de 19 de Abril de 2022
Nome: armando vieira do Nascimento.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 0504616.
cPf: 146.604.582-53.
Nome: leide augusto da silva gama.
cargo: agente de saúde.
Matrícula/siape: 0113077-1.
cPf: 177.870.412-34.
Nome: edilene Maria dos santos brito.
cargo: agente administrativo.
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Matrícula/siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Período: 01 a 07.05.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: belém.
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao fes – fundo estadual de saú-
de / gt-orçamento / dgtes / Nível central / sesPa.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787128
PoRtARiA Nº 194 de 19 de Abril de 2022
Nome: Maria da conceição teixeira da silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897614-1.
cPf: 690.291.992-53.
Período: 02 a 06.05.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: ourilândia do Norte e santana do araguaia.
objetivo: realizar visitas técnicas para orientações quanto ao manuseio do 
sistema ouvidorsus, bem como averiguações das instalações da ouvidoria.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787129
PoRtARiA Nº 196 de 19 de Abril de 2022
Nome: jucirema de sousa gomes.
cargo: técnica em gestão Pública – contadora.
Matrícula/siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Nome: armando vieira do Nascimento.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 0504616.
cPf: 146.604.582-53.
Nome: Pedro luiz gomes.
cargo: Microscopista.
Matrícula/siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Período: 08 a 14.05.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: belém.
objetivo: participar do curso da “Nova lei de licitação e contratos na ad-
ministração Pública”.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787134
PoRtARiA Nº 195 de 19 de Abril de 2022
Nome: josé antônio frança Nunes.
cargo: guarda de endemias.
Matrícula/siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 02 a 06.05.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: tucumã e ourilândia do Norte.
objetivo: Monitorar e avaliar o estoque de vacinas contra o covid-19, exis-
tente nas redes de frios e nas salas de vacinação, bem como orientar sobre 
a utilização da forma correta, o sies e os demais sistemas de informação 
de imunização.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787131
PoRtARiA Nº 197 de 19 de Abril de 2022
Nome: leomar Pires Pereira
cargo: agente de controle de endemias
Matrícula/siape: 57207935
cPf: 252.586.212-00
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo/função: agente de artes Práticas.
Matrícula/siape: 5425212-2.
cPf: 039.755.682-91.
Período: 09 a 13.05.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria.
objetivo: realizar recadastramento de iras (infecção relacionada À saú-
de) e ministrar o curso de Manipuladores de alimentos.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787137

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 327/2022 – GAB/DG/HoL.
a diretora geral do HosPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doe 
nº 34.783 de 02/01/2021.
coNsideraNdo a nova redação do art. 116 da lei estadual no 5.099/83, 

combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rjU;
coNsideraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/424698 de 
23/04/2021.
cosideraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
aNa lUcia PaNtoja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, lotada 
na divisão de controle e  Movimentação de Pessoal (soP), referente ao 6º 
triênio de 02/07/2005 a 01/07/2008. (30 dias)
resolve:
coNceder licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora aNa lUcia PaN-
toja gillet, escriturário, matricula n° 5140919/1, pertencente ao quadro 
de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no período de 02/05/2022 a 
31/05/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 18 de abril de 2022.
ivete gadelHa vaz
diretora geral do Hol

Protocolo: 786893

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 325/2022–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, rodrigo MatsUsaKa iKetaNi, 
Médico, matrícula: 5938189/2-Hol, e no seu impedimento, o servidor 
tHiago rebelo brito, administrador, matrícula: 57215200/1, ambos lo-
tados na divisão de Medicina Nuclear do Hospital ophir loyola, para a fun-
ção de fiscais do Contrato Administrativo nº 048/2022 – HOL, firmado com 
a empresa soM diagNÓstico ltda cujo objeto é o credeNciaMeNto de 
eMPresa esPecializada Para realizaÇÃo de exaMes de toMogra-
FIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PT-CT), especificamente para atender 
aos pacientes portadores de Neoplasia maligna que estão em tratamento 
no Hospital ophir loyola (Hol), no período de 12 (doze) meses.  Processo 
nº 2021/1464255.
diretora geral ivete gadelHa vaz
 

Protocolo: 787056
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 318/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 231/2021– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.675 de 19/08/2021, que designava a servidora desta autarquia, PaUlo 
sÉrgio gUzzo júNior, farmacêutico, matrícula n° 5875501/3-Hol e no 
seu impedimento a servidora cláUdia dziMidas Haber, farmacêutico, 
matricula n.º 54187974/2-Hol, ambos lotados na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 092/2021 – 
Hol e contrato 093/2021 – Hol.
designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Haber, farma-
cêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimentos a servi-
dora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, matrícula 
n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do Hospital 
Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato acima mencionado, firmado 
com as empresas Halex istar – iNdústria farMacêUtica s.a e coMercial 
aNtibiÓticos do brasil ltda, cujo objeto é o fornecimento de medicamento 
antimicrobiano, pelo período de 12 meses. Processo nº 2021/751766.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786700
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 316/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 225/2021– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.561 de 23/04/2021, que designava a servidora desta autarquia, PaUlo 
sÉrgio gUzzo júNior, farmacêutico, matrícula n° 5875501/3-Hol e no 
seu impedimento a servidora cláUdia dziMidas Haber, farmacêutico, 
matricula n.º 54187974/2-Hol, ambos lotados na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 050/2021 – 
Hol e contrato 051/2021 – Hol .
designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Haber, farma-
cêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimentos a servi-
dora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, matrícula 
n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do Hospital 
Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato acima mencionado, fir-
mado com as empresas coMÉrcio e rePreseNtaÇÃo Prado ltda e a j 
coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos e ProdUtos HosPitalares 
ltda, cujo objeto é Medicamento excepcional, pelo período de 12 meses. 
Processo nº 2021/153190.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786694
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PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 317/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 231/2021– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.567 de 29/04/2021, que designava a servidora desta autarquia, PaUlo 
sÉrgio gUzzo júNior, farmacêutico, matrícula n° 5875501/3-Hol e 
no seu impedimento a servidora cláUdia dziMidas Haber, farmacêutico, 
matricula n.º 54187974/2-Hol, ambos lotados na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 056/2021 – Hol.
designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Haber, farma-
cêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimentos a servi-
dora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, matrícula 
n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do Hospital 
ophir loyola, para a função de fiscais do contrato acima mencionado, 
firmado com as empresas GRIFOLS BRASIL LTDA, cujo objeto é Aquisição 
de Medicamentos injetáveis - albUMiNa HUMaNa 20% 50Ml, pelo período 
de 90 dias. Processo nº 2021/10104.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786697
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 319/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 615/2021– gab/dg/Hol, publicada no doe 
nº 34.703 de 17/09/2021, que designava a servidora desta autarquia, 
cláUdia dziMidas Haber, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-
Hol e nos seus impedimentos o servidor PaUlo sÉrgio gUzzo júNior, 
farmacêutico, matrícula n° 5875501/3-Hol, ambos lotados na divisão de 
farmácia do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 
110/2021 – Hol.
designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Haber, farma-
cêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimentos a servi-
dora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, matrícula 
n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do Hospital 
Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato acima mencionado, fir-
mado com as empresas g s sarMeNto distribUidora e coMÉrcio de 
eqUiPaMeNtos e sUPriMeNtos de iNforMática eireli, cujo objeto é 
a aquisição de seladoras de pedal para montagem de kits de medicamen-
tos para a divisão de farmácia, pelo período de 12 meses. Processo nº 
2021/284049.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786708
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 320/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 628/2021– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.693 de 09/09/2021, que designava a servidora desta autarquia, cláUdia 
dziMidas Haber, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus 
impedimentos o servidor PaUlo sÉrgio gUzzo júNior, farmacêutico, 
matrícula n° 5875501/3-Hol, ambos lotados na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 113/2021 – Hol.
designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Haber, farma-
cêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimentos a servi-
dora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, matrícula 
n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do Hospital 
ophir loyola, para a função de fiscais do contrato acima mencionado, 
firmado com as empresas ELFA MEDICAMENTOS S.A, cujo objeto é o for-
necimento de 740 unidades de acetato de luprorrelina em pó para solução 
injetável subcutânea com 22.5 mg em frasco – ampola para atender o 
Hospital ophir loyola. Processo nº 2021/534505.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786711
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 321/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 814/2021– gab/dg/Hol, publicada no doe 
nº 34.774 de 24/11/2021, que designava a servidora desta autarquia, 
cláUdia dziMidas Haber, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-
Hol e nos seus impedimentos o servidor PaUlo sÉrgio gUzzo júNior, 
farmacêutico, matrícula n° 5875501/3-Hol, ambos lotados na divisão de 
farmácia do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 
163/2021 – Hol.

art. 2º – designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Ha-
ber, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimen-
tos a servidora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, 
matrícula n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato acima men-
cionado, firmado com a empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A, cujo objeto é  
fornecimento de medicamento quimioterápico breNtUxiMabe vetodiNa, 
pelo período de 06 (seis) meses. Processo nº 2021/1265860.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786713
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 323/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 272/2022– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.923 de 03/04/2022, que designava o servidor desta autarquia, PaUlo 
sÉrgio gUzzo júNior, farmacêutico, matrícula n° 5875501/3-Hol e nos 
seus impedimentos a servidora cláUdia dziMidas Haber, farmacêutica, 
matricula n.º 54187974/2-Hol, ambos lotados na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 050/2022 – Hol.
art. 2º – designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Ha-
ber, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimen-
tos a servidora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, 
matrícula n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato acima mencio-
nado, firmado com a empresa F CARDOSO & CIA LTDA, nome de fantasia 
sHoPPiNg da saúde cujo objeto é fornecimento de medicamentos diver-
sos, no período de 12 (doze) meses. Processo nº 2021/1239600.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786717
PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 322/2022–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;
resolve:
revogar a Portaria Nº 909/2021– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.818 de 03/01/2022, que designava o servidor desta autarquia, PaUlo 
sÉrgio gUzzo júNior, farmacêutico, matrícula n° 5875501/3-Hol e nos 
seus impedimentos a servidora cláUdia dziMidas Haber, farmacêutica, 
matricula n.º 54187974/2-Hol, ambos lotados na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 175/2021 – 
Hol e contrato 176/2021 – Hol .
art. 2º – designar a servidora desta autarquia, cláUdia dziMidas Ha-
ber, farmacêutico, matricula n.º 54187974/2-Hol e nos seus impedimen-
tos a servidora aNNie elizaNdra MesqUita de oliveira, farmacêutica, 
matrícula n° 54185904/1-Hol, ambas lotadas na divisão de farmácia do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato acima men-
cionado, firmado com a empresa FARMECE INDÚSTRIA QUÍMICA FARMA-
cêUtica ceareNse ltda e cristalfarMa coMÉrcio rePreseNtaÇÃo 
iMPortaÇÃo e exPortaÇÃo ltda, cujo objeto é  fornecimento de solução 
parental de grande volume hospitalar. Processo nº 2021/1268180.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 786715

.

.

ERRAtA
.

ficA REtificADo NA PoRtARiA Nº270 DE 10/05/2021, PuBLicA-
DA Nº DoE 34616 DE 21/06/2021, qUe coNcede fÉrias coletivas 
ao servidor diego deleoN MeNdes MartiNs, Mat 5910074/2,o se-
gUiNte PerÍodo aqUisitivo.
oNDE sE Lê:  04/07/2020 a 03/07/2021 02/08/2021 a 31/08/2021
LEiA-sE :  04/07/2019 a 03/07/2020 02/08/2021 a 31/08/2021

Protocolo: 787155
ficA REtificADo NA PoRtARiA Nº186 DE 06/04/2021 , PuBLi-
cADA Nº DoE 34578 DE 10/05/2021, qUe coNcede fÉrias cole-
tivas a servidora elisaNgela de Nazare bUlHoes da silva, Mat 
57230403/1,o segUiNte PerÍodo aqUisitivo.
oNDE sE Lê: 01/07/2020 a 30/06/2021 19/07/2021 a 17/08/2021
LEiA-sE :  01/07/2019 a 30/06/2020 19/07/2021 a 17/08/2021

Protocolo: 787157
ERRAtA

No extrato publicado no Diário Oficial Nº 34.932 de 13 de abril de 
2022, PoRtARiA Nº 302/2022 – GAB/DG/HoL, referente ao item ii – 
desigNar, a partir de 04/04/2022, a servidora alda caroliNa freitas 
gUiMaraes de soUsa, cargo fisioterapeuta, matrícula nº 5922710/4.
oNDE sE Lê:
ii - desigNar, a partir de 04/04/2022, a servidora alda caroliNa frei-
tas gUiMaraes de soUsa, cargo fisioterapeuta, matrícula nº 5922710/4, 
pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para responder pela Chefia 
da divisão de fisioterapia e terapia ocupacional, deste Hospital.
LEiA-sE:
ii - desigNar, a partir de 04/04/2022, a servidora alda caroliNa 
freitas gUiMaraes de soUsa, cargo fisioterapeuta, matrícula nº 
5922710/4, pertencente ao quadro de Pessoal ativo do Hol, para respon-
der pela Chefia da Divisão de fisioterapia, deste Hospital.

Protocolo: 787166
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coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 048/2022-HoL
objeto: credeNciaMeNto de eMPresa esPecializada Para realiza-
ÇÃo de exaMes de toMografia Por eMissÃo de PositroNs (Pt-ct).
valor global: r$ 252.866,40 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e 
sessenta e seis reais e quarenta centavos).
data assinatura: 11/04/2022
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023.
inexigibilidade de licitação nº 003/2022 - Processo nº 2021/1464255
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: soM diagNÓstico ltda, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 
14.055.768/0001-77, sediada na rua dos Mundurucus, nº 2427, bairro 
cremação – belém/Pa, ceP: 66.040-033, fone: (91) 4008-8576, e-mail: 
andre.rosa@somdiagnosticos.com.br
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 787027

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 032/2022
Processo nº 2021/926.002
objeto: aqUisiÇÃo de cateter traNsloMbar 14f x 55cM e ProdUtos 
Para HeModiálise.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
MedcorP HosPitalar ltda: r$ 381.000,00
Nova MÉdica coMÉrcio e serviÇos de ProdUtos HosPitalares 
ltda – Me : r$ 219.000,00
valor total da licitação: r$ 600.000,00
belém, 12 de abril de 2022
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 787307
HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 025/2022
Processo nº 2021/765.844
objeto: forNeciMeNto de eqUiPos Para boMba de iNfUsÃo.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
f. cardoso & cia ltda
valor total da licitação: r$ 1.086.430,00
belém, 11 de abril de 2022
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 787298
HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 003/2022
Processo nº 2021/1376481
objeto: fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais – opme 
para atender a necessidade do serviço de buco maxilo facial.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: M. 
f. da s. fraNco eireli
valor total da licitação: r$ 737.386,50
belém, 11 de abril de 2022
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 787259
HoMoLoGAção Do PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº 2021/1242441
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
accord farMacêUtica ltda: r$ 506.000,00
a j coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos e ProdUtos HosPita-
lar ltda: r$ 104.400,00
astrazeNeca do brasil ltda: r$ 428.400,00
cHrisPiM Nedi carrilHo eireli: r$ 11.398,40
cieNtÍfica MÉdica HosPitalar ltda: r$ 482.436,00
cM HosPitalar s.a.: r$ 41.241,50
elfa MedicaMeNtos s.a.: r$ 509.784,00
Medilar iMPortaÇÃo e distribUiÇÃo de ProdUtos MÉdico HosPi-
talares s/a: r$ 375.012,00
coMercial Mostaert liMitada: r$ 710.940,00
oNco Prod distribUidora de ProdUtos HosPitalares e oNcolÓ-
gicos ltda (2-98): r$ 1.004.400,00
oNco Prod distribUidora de ProdUtos HosPitalares e oNcolÓ-
gicos ltda (5-02): r$ 9.920.858,20
coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes Prado ltda: r$ 2.066.266,80
stocK Med ProdUtos MÉdico-HosPitalares ltda: r$ 97.065,00
UNi HosPitalar ceara ltda: r$ 406.327,40
viva coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos ltda: r$ 50.850,00
valor total da licitação: r$ 16.715.379,30
belém, 13 de abril de 2022
diretora geral: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 787406

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: Medilar iMPortaÇÃo e distribUiÇÃo de ProdUtos 
MÉdico HosPitalares s/a
valor total: r$ 375.012,00

data de assinatura: 13/04/2022
vigêNcia: 13/0/2022 a 12/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, conforme abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

38 eritroPoetiNa H. recoMb. 40.000Ui/Ml 1Ml ser 600 r$ 625,02

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787057

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: cM HosPitalar s.a.
valor total: r$ 41.241,50
data de assinatura: 13/04/2022
vigêNcia: 13/0/2022 a 12/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

37 leUstatiN (cladribiNa) 1Mg/Ml f/a 8Ml (g) frc 25 r$ 1.649,66

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787052

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - PREGão 
ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: astrazeNeca do brasil ltda
valor total: r$ 428.400,00
data de assinatura: 13/04/2022
vigêNcia: 13/0/2022 a 12/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

22 Marca: astrazeNeca
descrição: iressa 250Mg x 30 coMP cP 3.400 r$ 126,00

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787046

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 021/2022 - PREGão 
ELEtRôNico Nº 032/2022
Processo nº. 2021/926002
forNecedor: MedcorP HosPitalar ltda
valor total: r$ 381.000,00
data de assinatura: 12/04/2022
vigêNcia: 12/0/2022 a 11/04/2023
objeto: aquisição de cateter translombar 14f x 55cm e produtos para 
hemodiálise, conforme abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

1 asPc55-3tle - Kit cat l. PerM traNs 14fx55cM asH-sPlit UNd 06 r$ 4.500,00 
2 asPc55-3e - Kit cat l. PerM c/cUff 14fx55cM asH-sPlit UNd 60 r$ 3.500,00 
3 asPc28-3e - Kit cat l. PerM c/cUff 14fx28cM asH-sPlit UNd 48 r$ 3.000,00 

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787035

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 021/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 032/2022
Processo nº. 2021/926002
forNecedor: Nova MÉdica coMÉrcio e serviÇos de ProdUtos 
HosPitalares ltda – Me
valor total: r$ 219.000,00
data de assinatura: 12/04/2022
vigêNcia: 12/0/2022 a 11/04/2023
objeto: aquisição de cateter translombar 14f x 55cm e produtos para 
hemodiálise, conforme abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

4 eMPlasto de PressÃo Para local de PUNÇÃo (cUrativo de 
fÍstUla) UNd 30.000 r$ 7,30

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787036

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 017/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 025/2022
Processo nº. 2021/765.844
forNecedor: f. cardoso & cia ltda
valor total: r$ 1.086.430,00
data de assinatura: 12/04/2022
vigêNcia: 12/0/2022 a 11/04/2023
objeto: fornecimento de equipos para bomba de infusão, conforme abaixo:
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itEM EsPEcificAção – LotE úNico uND QtDE vALoR uNi-
tARio

1

equipo macrogotas para administração de soluções parenterais 
em bomba de infusão de equipo específico, com sistema de 

peristaltismo linear, tubulação em PVC, transparente, flexível, 
atóxico, com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou 

flexíveis

UNd 20000 r$ 19,99

2

equipo macrogotas para administração de soluções parenterais 
fotossensiveis para bomba de infusão de equipo específico, 
em sistema de peristaltismo linear, tubulação na cor âmbar, 

flexível, atóxico, com lanceta de perfuração para frascos rígidos 
ou flexíveis.

UNd 17000 r$ 22,93

3

equipo macrogotas para administração de medicamento oncoló-
gico transparente para bomba de infusão de equipo específico, 

com sistema de peristaltismo linear, isento de Pvc, livre de 
DEHP, com filtro bacteriológico com 0,22 micra, flexível, atóxico, 

com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis.

UNd 9000 r$ 32,98

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787032

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: cHrisPiM Nedi carrilHo eireli
valor total: r$ 11.398,40
data de assinatura: 13/04/2022
vigêNcia: 13/0/2022 a 12/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

35 toPotecaNo 4Mg f/a - 4 Mg Po liof sol iNj ct fa vd traNs 
x 4 Ml fa 40 r$ 284,96

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787048

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: cieNtÍfica MÉdica HosPitalar ltda
valor total: r$ 482.436,00
data de assinatura: 13/04/2022
vigêNcia: 13/0/2022 a 12/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNitARio
42 ritUxiMabe 10Mg/Ml iv 10Ml -  rixiMYo UNid 480 r$ 394,20
43 ritUxiMabe 10Mg/Ml iv 50Ml -  rixiMYo UNid 180 r$ 1.629,00

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787049

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: accord farMacêUtica ltda
valor total: r$ 506.000,00
data de assinatura: 13/04/2022
vigêNcia: 13/0/2022 a 12/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

6 gencitabina 1.000mg , frasco/ampola pó
liofilizado fa 2.400 r$ 65,00

21 fulvestranto, 50mg/ml, solução injetável, 5ml – seringa 
preechida. fa 1.250 r$ 280,00

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787039

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022
Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: a j coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos e ProdU-
tos HosPitalar ltda
valor total: r$ 104.400,00
data de assinatura: 13/04/2022
vigêNcia: 13/0/2022 a 12/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

7 HidroxiUreia 500Mg, eMbalageM caPs 72.000 r$ 1,45

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787040

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 002/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 003/2022
Processo nº. 2021/1376481
forNecedor: M. f. da s. fraNco eireli
valor total: r$ 737.386,50
data de assinatura: 14/04/2022
vigêNcia: 14/0/2022 a 13/04/2023
objeto: forNeciMeNto de Órteses, PrÓteses e Materiais esPe-
ciais – oPMe Para ateNder a Necessidade do serviÇo de bUco 
Maxilo facial, conforme abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNi-
tARio

1 ParafUso MMf PiNo crUzado aUt 2.0x8 MM UNd 20 r$ 90,00

2 ParafUso aUto rosqUeaNte 1.7 x 5 MM UNd 45 r$ 90,00

3 ParafUso aUto rosqUeaNte 1.7 x 6 MM UNd 36 r$ 90,00

4 ParafUso aUto rosqUeaNte 1.7 x 7 MM UNd 36 r$ 90,00

5 ParafUso aUto rosqUeaNte 1.7 x 8 MM UNd 20 r$ 90,00

6 ParafUso aUto rosqUeaNte 1.7 x 10 MM   UNd   20 r$ 90,00

7 ParafUso aUto rosqUeaNte 1.7 x 12 MM   UNd   20 r$ 90,00

8 ParafUso aUto PerfUraNte 1.7 x 4 MM   UNd   45 r$ 90,00

9 ParafUso aUto PerfUraNte 1.7 x 5 MM   UNd   45 r$ 90,00

10 ParafUso aUto PerfUraNte 1.7 x 6 MM    UNd   36 r$ 90,00

11 ParafUso de eMergeNcia 1.9 x 5 MM c   UNd   45 r$ 90,00

12 ParafUso de eMergeNcia 1.9 x 7 Mc   UNd   36 r$ 90,00

13 Placa orbital coMPlexa 1.5   UNd   10 r$ 450,00

14 Placa de Piso orbital basica Media 1.5   UNd   10 r$ 450,00

15 Placa eM Y 5 fUros coM barra de 4MM 1.5   UNd   8 r$ 450,00

16 Placa eM Y 5 fUros coM barra de 8MM 1.5   UNd   5 r$ 450,00

17 Placa reta 4 fUros coM barra 1.5   UNd   10 r$ 394,80

18 Placa eM l 5 fUr. P/ avaNco de 2MM 1.5 direita   UNd   10 r$ 383,30

19 Placa eM l 5 fUr. P/ avaNco de 2MM 1.5 esqUerda   UNd   10 r$ 383,30

20 Placa eM l 5 fUr. P/ avaNco de 5MM 1.5 direita   UNd   10 r$ 383,30

21 Placa eM l 5 fUr. P/ avaNco de 5MM 1.5 esqUerda   UNd   10 r$ 383,30

22 Placa eM l 6 fUr. P/ avaNco de 8MM 1.5 direita   UNd   10 r$ 450,00

23 Pla Placa eM l 6 fUr. P/ avaNco de 8MM 1.5 esqUerda   UNd   10 r$ 450,00

24 Placa eM l 6 fUr.P/ avaNco de 12MM 1.5 direita   UNd   10 r$ 450,00

25 Placa eM l 6 fUr.P/ avaNco de 12MM 1.5 esqUerda   UNd   10 r$ 450,00

26 Placa eM z 4 fUros PeqUeNa 1.5 direita   UNd   8 r$ 450,00

27 Placa eM z 4 fUros graNde 1.5 esqUerda   UNd   8 r$ 450,00

28 Placa eM z 4 fUros graNde 1.5 direita   UNd   8 r$ 450,00

29 ParafUso MMf PiNocrUzado aUto 2.0x1   UNd   20 r$ 90,00

30 ParafUso aUto rosq 2.0x5MM cross PiN   UNd   45 r$ 90,00

31 ParafUso aUto rosq 2.0x6MM cross PiN   UNd   36 r$ 90,00

32 ParafUso aUto rosq 2.0x8MM cross PiN UNd 20 r$ 90,00

33 ParafUso aUto rosq 2.0x10MM cross PiN UNd 20 r$ 90,00

34 ParafUso aUto rosq 2.0x12MM cross PiN UNd 20 r$ 90,00

35 ParafUso aUto rosq 2.0x14MM cross PiN UNd 20 r$ 90,00

36 ParafUso aUto rosq 2.0x16MM cross PiN UNd 20 r$ 90,00

37 ParafUso aUto Perf 2.0x5MM cross PiiN UNd 45 r$ 90,00

38 ParafUso aUto Perf 2.0x6MM cross PiN UNd 36 r$ 90,00

39 ParafUso eMerg 2.3x6MM cross PiN UNd 36 r$ 90,00

40 MiNi Placa 4 fUros coM barra 4 MM 2.0 UNd 10 r$ 394,80

41 MiNi Placa 4 fUros 2.0 UNd 10 r$ 394,80

42 MiNi Placa 4 fUros coM barra 8 MM 2.0 UNd 10 r$ 394,80

43 MiNi Placa 6 fUros 2.0 UNd 10 r$ 450,00

44 MiNi Placa 16 fUros 2.0 UNd 8 r$ 450,00

45 Placa eM l 4 fUros 2.0 direita UNd 10 r$ 450,00

46 Placa eM l 4 fUros 2.0 esqUerda UNd 10 r$ 450,00

47 Placa eM l 4 fUros coM barra 8 MM 2.0 direita UNd 10 r$ 450,00
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48 Placa eM l 4 fUros coM barra 8 MM 2.0 esqUerda UNd 10 r$ 450,00

49 Placa eM l 4 fUros coM barra 4 MM 2.0 direita UNd 10 r$ 450,00

50 Placa eM l 4 fUros coM barra 4 MM 2.0 esqUerda UNd 10 r$ 450,00

51 Placa eM l 5 fUros coM barra 8 MM 2.0 direita UNd 10 r$ 383,30

52 Placa eM l 5 fUros coM barra 8 MM 2.0 esqUerda UNd 10 r$ 383,30

53 Placa eM t 6 fUros 2.0 UNd 8 r$ 373,80

54 Placa eM Y 5 fUros 2.0 UNd 8 r$ 450,00

55 Placa eM Y 5 fUros coM barra 8MM 2.0 UNd 5 r$ 450,00

56 Placa eM dUPlo Y MP 6 fUros 2.0 UNd 5 r$ 384,55

57 Placa eM dUPlo Y MP coM barra 6 fUros 2.0 UNd 5 r$ 384,55

58 Placa eM l aNg 100 9 fUros 2.0 direita UNd 8 r$ 401,30

59 Placa eM l aNg 100 9 fUros 2.0 esqUerda UNd 8 r$ 401,30

60 Placa eM t 8 fUros 2.0 UNd 5 r$ 428,80

61 Placa MP eM Y 8 fUros 0.75MM 2.0 UNd 5 r$ 450,00

62 Placa cUrvada 12 fUros 2.0 UNd 10 r$ 450,00

63 Placa Para cHiN barra 4MM UNd 10 r$ 450,00

64 Placa Para cHiN barra 6MM UNd 10 r$ 450,00

65 Placa Para cHiN barra 8MM UNd 8 r$ 450,00

66 Placa Para cHiN barra 10MM UNd 8 r$ 450,00

67 Placa cUrva 10 fUros UNd 10 r$ 393,55

68 Placa le fort i esqUerda 11 fUros ava 2MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

69 Placa le fort i esqUerda 11 fUros ava 4MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

70 Placa le fort i esqUerda 11 fUros ava 6MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

71 Placa le fort i esqUerda 11 fUros ava 8MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

72 Placa le fort i esqUerda 11 fUros ava 10MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

73 Placa le fort i esqUerda 11 fUros ava 12MM 2.0 UNd 8 r$ 403,55

74 Placa le fort i direita 11 fUros ava 2MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

75 Placa le fort i direita 11 fUros ava 4MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

76 Placa le fort i direita 11 fUros ava 6MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

77 Placa le fort i direita 11 fUros ava 8MM 2.0 UNd 10 r$ 403,55

78 Placa le fort i direita 11 fUros ava 10MM 2.0 UNd 8 r$ 403,55

79 Placa le fort i direita 11 fUros ava 12MM 2.0 UNd 8 r$ 403,55

80 ParafUso 2.0 x 5 MM cross PiN locKiNg UNd 45 r$ 450,00

81 ParafUso 2.0 x 6 MM cross PiN locKiNg UNd 36 r$ 450,00

82 ParafUso 2.0 x 7 MM cross PiN locKiNg UNd 36 r$ 450,00

86 ParafUso 2.0 x 8 MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

84 ParafUso 2.0 x 10 MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

85 ParafUso 2.0 x 12 MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

86 ParafUso 2.0 x 14 MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

87 ParafUso 2.0 x 16 MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

88 ParafUso 2.3 x 6MM cross PiN locKiNg UNd 45 r$ 450,00

89 ParafUso 2.3 x 8MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

90 ParafUso 2.3 x 10MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

91 ParafUso 2.3 x 12MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

92 ParafUso 2.3 x 14MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

93 ParafUso 2.3 x 16MM cross PiN locKiNg UNd 20 r$ 450,00

94 MiNi Placa 4 fUros loNger barra locKiNg 2.0 UNd 10 r$ 394,80

95 MiNi Placa 4 fUros locKiNg 2.0 UNd 10 r$ 394,80

96 MiNi Placa 4 fUros coM barra locKiNg 2.0 UNd 10 r$ 394,80

97 MiNi Placa 6 fUros locKiNg 2.0 UNd 10 r$ 472,80

98 MiNi Placa 6 fUros coM barra locKiNg 2.0 UNd 10 r$ 472,80

99 MiNi Placa 16 fUros locKiNg 2.0 UNd 8 r$ 561,30

100 Placa Para fratUra 4 fUros locKiNg 2.0 UNd 10 r$ 506,30

101 Placa Para fratUra 6 fUros locKiNg 2.0 UNd 10 r$ 506,30

102 Placa Para fratUra 14 fUros locKiNg 2.0 UNd 8 r$ 506,30

103 ParafUso locKiNg 1,7 x 5MM UNd 45 r$ 450,00

104 ParafUso locKiNg 1,7 x 6MM UNd 36 r$ 450,00

105 Placa eM l 5 fUros c/avaNÇo de 2MM locKiNg 1.7MM UNd 10 r$ 383,30

106 Placa eM l 5 fUros c/avaNÇo de 5MM locKiNg 1.7MM UNd 10 r$ 383,30

107 Placa eM l 6 fUros c/avaNÇo de 8MM locKiNg 1.7MM UNd 8 r$ 472,80

108 Placa eM l 6 fUros c/avaNÇo de 12MM locKiNg 1.7MM UNd 8 r$ 472,80

109 Placa reta 14 fUros locKiNg 2.4 UNd 10 r$ 453,80

110 Placa aNgUlada direita 20 fUros locKiNg 2.4 UNd 10 r$ 950,00

111 Placa aNgUlada esqUerda 20 fUros locKiNg 2.4 UNd 10 r$ 950,00

112 Placa de recoNstrUÇÃo biaNgUlada locKiNg 2.4 UNd 12 r$ 470,00

113 ParafUso recoNstrUcao locKiNg 2.4x6MM UNd 150 r$ 300,00

114 ParafUso recoNstrUcao locKiNg 2.4x8MM UNd 150 r$ 300,00

115 ParafUso recoNstrUcao locKiNg 2.4x10MM UNd 150 r$ 300,00

116 ParafUso recoNstrUcao locKiNg 2.4x12MM UNd 70 r$ 300,00

117 ParafUso recoNstrUcao locKiNg 2.4x14MM UNd 70 r$ 300,00

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787247

PoRtARiA Nº 330/2022 - 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 2022/450509 de 
13/04/2022.
resolve:
iNterroMPer por necessidade de serviço a contar 13/04/2022 a 
30/04/2022 o gozo de férias do servidor alex WatriN coelHo, 
comissionado (tecnólogo em Processamento de dados), matricula n° 
5739470/4, concedido por meio da Portaria Nº 156/2022, Publicado no 
doe Nº 34.876 de 25/02/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hospital ophir loyola.
em, 19 de abril de 2022.
ivete gadelHa vaz
diretora geral do Hol

Protocolo: 787393

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA coLEtivA Nº 359/2022 – cAPE/GP/fscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
resolve: coNceder, licença Prêmio de acordo com o art. 98, da lei nº 
5.810/94, de 24.01.1994, ao servidores desta fundação abaixo discrimi-
nado, referente ao mês de Maio/2022.

sERviDoR MAtRícuLA cARGo tRiêNio PERíoDo

aNdrea PiNHeiro dos saNtos abreU 55590236/1 fonoaudiólogo 30/07/2010 a 
29/07/2013

02/05/2022 a 
31/05/2022

Maria eMilia freire goNcalves 54190160/2 Psicólogo 01/08/2015 a 
31/07/2018

02/05/2022 a 
31/05/2022

MicHela Patricia cordeiro da silva 57197974/1 técnico de enfermagem 12/06/2011 a 
11/06/2014

02/05/2022 a 
31/05/2022

MicHela Patricia cordeiro da silva 57197974/2 técnico de enfermagem 05/08/2011 a 
04/08/2014

02/05/2022 a 
31/05/2022

rita de cassia qUadros aNdrade 57193870/1 técnico de enfermagem 07/02/2011 a 
06/02/2014

01/05/2022 a 
30/05/2022

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 11 de abril de 2022.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 787238
PoRtARiA Nº 367/2022 – cAPE/GP/fscMP
o PresideNte da fUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doe n° 33.864,
coNsideraNdo o disposto no art. 98, da lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, 
e as deliberações contidas nos autos do processo 2022/207618;
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r e s o l v e:
coNceder licença Prêmio para o(a) servidor(a) Maria de loUrdes 
rocHa rodrigUes, id. funcional nº 57174428/1, ocupante do cargo de 
agente de artes Práticas, iotado(a) na coordenação de Nutrição - cNUt, 
no período de 02/05/2022 a 31/05/2022 (30 dias), referente ao triênio 
01/08/2015 a 31/07/2018.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 12 de abril de 2022.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 787243

coNtRAto
.

coNtRAto: 124/2022/fscMP
Data de Assinatura: 13/04/2022
objeto: aquisição de mobiliário administrativo e hospitalar.
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
PregÃo eletrôNico srP Nº 055/2021/fscMP - Pae Nº 2021/805954
valor: r$ 4.676.467,93
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 449052.
contratada: a c fraNco de alMeida coMÉrcio e Material HosPita-
lar eireli, cNPj/Mf n.º 05.564.838/0001-21
Endereço: Rodovia Br 316, Edificio Bussiness 316, Sala 417, nº 501, Bair-
ro águas lindas, ananindeua/Pa, ceP: 67020-000, telefone: (91) 3282-4619
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787394
coNtRAto: 128/2022/fscMP
Data de Assinatura: 13/04/2022
objeto: aquisição de mobiliário administrativo e hospitalar.
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
PregÃo eletrôNico srP Nº 055/2021/fscMP - Pae Nº 2021/805954
valor estimado: r$ 491.677,17
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 449052.
contratada: a&r coMercial ProdUtos e eqUiPaMeNtos eireli, cNPj/
Mf  n.º 22.858.929/0001-99, estabelecida na sclN, nº 411, bloco c loja 44 
ss, bairro: asa Norte, brasilia/df, ceP 70866-530, telefone: (61) 3201-4455
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787405
coNtRAto: 129/2022/fscMP
Data de Assinatura: 13/04/2022
objeto: aquisição de mobiliário administrativo e hospitalar.
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
PregÃo eletrôNico srP Nº 055/2021/fscMP - Pae Nº 2021/805954
valor estimado: r$ 125.748,00
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 449052.
contratada: M.K.r. coMercio de eqUiPaMeNtos eireli ePP, cNPj/Mf 
n.º 31.499.939/0001-76
endereço: rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88 sala b, araçatuba/
sP, ceP 16075-370, telefone: (18) 3621-2782
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787408
coNtRAto: 130/2022/fscMP
Data de Assinatura: 13/04/2022
objeto: aquisição de mobiliário administrativo e hospitalar.
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
PregÃo eletrôNico srP Nº 055/2021/fscMP - Pae Nº 2021/805954
valor estimado: r$ 732.000,00
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 449052.
contratada: bz coMÉrcio & serviÇos eireli-Me, cNPj/Mf n.º 
41.278.336/0001-06
endereço: av. Magalhães barata nº 262, bairro bengui, belém-Pa, 
ceP: 66.630-040, telefone: (91)3225-3203
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787410
coNtRAto: 125/2022/fscMP
Data de Assinatura: 13/04/2022
objeto: aquisição de mobiliário administrativo e hospitalar.
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
PregÃo eletrôNico srP Nº 055/2021/fscMP - Pae Nº 2021/805954
valor estimado: r$ 59.025,00
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 449052.
contratada: coNKast eqUiPaMeNtos tecNolÓgicos ltda-Me, cNPj/
Mf n.º 06.127.890/0001-83
endereço: rua aluisio de azevedo, nº 475, bairro vargem grande, Pinhais/
Pr, ceP: 83.321-270, telefone: (41)3039-9918/9917
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787396

coNtRAto: 126/2022/fscMP
Data de Assinatura: 13/04/2022
objeto: aquisição de mobiliário administrativo e hospitalar.
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
PregÃo eletrôNico srP Nº 055/2021/fscMP - Pae Nº 2021/805954
valor estimado: r$ 174.000,00
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 449052.
contratada: adovaNdro lUiz fraPorti ePP, cNPj/Mf n.º 
07.554.943/0001-05
endereço: estrada dos imigrantes, N°467, bairro lambari, encantado/rs, 
ceP: 95960-000, telefone: (51) 98338-1400
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787398
coNtRAto: 127/2022/fscMP
Data de Assinatura: 13/04/2022
objeto: aquisição de mobiliário administrativo e hospitalar.
vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023
PregÃo eletrôNico srP Nº 055/2021/fscMP - Pae Nº 2021/805954
valor estimado: r$ 216.566,16
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; fonte de recurso: 0103, 0261, 0269, 0301008850 e 
seus respectivos superávits; elemento de despesa: 449052.
contratada: coMercio digital diNiz eireli, cNPj/Mf sob o n.º 
14.323.297/0001-30
endereço: rua barão do rio branco N°380, bairro centro, curvelo/Mg, 
ceP: 35790-168, telefone: (38) 3721-6983/3721-9177
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787401

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico N° 020/2022-cPL/fscMP
a fundação santa casa de Misericórdia do estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria Nº 524/2021-gP/fscMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
05/05/2022 às 09:30 (Horário brasília/df) - tipo Menor Preço por lote.
objeto: “aqUisiÇÃo de Material tÉcNico HosPitalar - iNsUMos 
Para cirUrgias craNiofaciais- MiNi ParafUsos de 1,5MM, de 2MM 
e MiNi Placa coMPativel coM as caixas de bUco Maxilo de 1,5 e 
2 MM - eM coModato UM aParelHo eletrico” para fscMP, conforme 
especificações e quantidades constantes do Termo de Referência - Anexo 
i do edital.
local da realizaÇÃo do certaMe: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
tiago dc lima ribeiro
Pregoeiro/fscMP

Protocolo: 786958
PREGão ELEtRôNico N° 022/2022-cPL/fscMP
a fundação santa casa de Misericórdia do estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria Nº 524/20201-gP/fscMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
05/05/2022 às 09:30 (Horário brasília/df) - tipo Menor Preço por item.
objeto: “aqUisiÇÃo de Material tÉcNico HosPitalar - fios de 
sUtUra” para fSCMP, conforme especificações e quantidades constantes 
do termo de referência - anexo i do edital.
local da realizaÇÃo do certaMe: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fscMP

Protocolo: 786892
PREGão ELEtRôNico sRP N° 021/2022-cPL/fscMP
a fundação santa casa de Misericórdia do estado do Pará, por intermédio do 
Pregoeiro designado pela Portaria Nº 524/2021-gP/fscMP, torna público 
que irá realizar o certame licitatório, em referência, no dia 04/05/2022 às 
09:30 (Horário brasília/df) - tipo Menor Preço por ltem.
objeto: “aqUisiÇÃo de Material tÉcNico HosPitalar - aquisição 
de ataduras, bolsas de transferência de sangue, compressas, esparadra-
pos e Fitas Adesivas” para FSCMP, conforme especificações e quantidades 
constantes do termo de referência - anexo i do edital.
local da realizaÇÃo do certaMe: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/fscMP

Protocolo: 787370
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

P o R t A R i A Nº. 446/2022 - GEAPE/GAPRE/HEMoPA, 
DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HeMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2019/528220.
resolve,
I – Excluir a  Função Gratificada (FG2) da servidora  Rita Maria Matos de 
aquino, auxiliar de administração, matrícula 249700/2,  lotada no Hemo-
centro regional de santarém,  desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará - HeMoPa, a contar de 15 de agosto de 2005.
ii - dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HeMoPa, em 18 de abril de 2022.

Protocolo: 786849

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto Nº 001/2022 (PAE Nº 2022/317628)
Pelo PreseNte terMo, ProMove-se Nesta data e coM fUNdaMeNto 
Nas orieNtaÇÕes coNtidas Na lei federal Nº 8.666/93 e altera-
ÇÕes Posteriores, o aPostilaMeNto do coNtrato adMiNistrati-
vo Nº 059/2020 celebrado eNtre a fUNdaÇÃo ceNtro de HeMote-
raPia e HeMatologia do Pará e freseNiUs HeMocare brasil ltda, 
Para MUdaNÇa do valor global do coNtrato, qUe Passa a ter a 
segUiNte redaÇÃo:
iteM - coMPodocK coUNter - 43.500 UNidades ao valor unitário de 
r$12,88 totalizando r$560.280,00 (valor da proposta)
descoNto coNcedido: r$142,68
valor global coNtrato: r$6.596.068,92
belém, 13 de abril de 2022
Paulo andre castelo branco bezerra
Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará

Protocolo: 786701

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

Nº DA PoRtARiA: 451/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa Moraes  tesoUreiro/ tes 5630878
Natureza de trabalho:  fonte de recurso:  Natureza de despesa:  valor:
10122129783380000 269 339039  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/469490 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo braNco bezerra

Protocolo: 787116
Nº DA PoRtARiA: 449/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa Moraes  tesoUreiro/ tes 5630878
Natureza de trabalho:  fonte de recurso:  Natureza de despesa:  valor:
10122129783380000 269 339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/463943 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo braNco bezerra

Protocolo: 787112
Nº DA PoRtARiA: 450/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
MaUro aUgUsto da rocHa Moraes  tesoUreiro/ tes 5630878
Natureza de trabalho:  fonte de recurso:  Natureza de despesa:  valor:
10122129783380000 269 339036  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/469428 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre castelo braNco bezerra

Protocolo: 787113

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 306/22 DE 19 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 310288/2020.

resolve:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de ParticiPar de caMPaNHa exterNa de caPtaÇÃo de caN-
didatos a doadores de saNgUe No MUNiciPio de aNaNiNdeUa/Pa 
Nos dias  16 de MarÇo de 2022.
 cristiNa Paes castro, cPf: 651.074.112-15,tec.eNf./gecod, 
Mat.5854296, 0,5 diaria. daize de soUza botelHo,cPf:734.242.
002-63,téc.enfe./gecod,  Mat. 5943981: 0,5 diaria,daNielle cordei-
ro da cUNHa,cPf:013.130.692-80,tec.eNf./gecod, Mat.5957184, 0,5 
diaria. fraNceNildo barros,cPf: 395.725.872-34,tec.eNf./gecod, 
Mat.5959308,0,5 diaria, saNdra de fatiMa ferreira dos saNtos, cP-
f:723.077.302.49-15,tec.eNf./gecod, Mat.5955483, 0,5 diaria, sHeila 
cristiNa liNs soares silva,cPf: 027.147.514-58,tec.eNf./gecod, 
Mat.5960863, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,    19 de  abril  de  2022 .
PaUlo aNdre castelo braNco bezerra
PresideNte

Protocolo: 787376

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto N° 83/2022
classificaÇÃo do objeto:
objeto: aquisição de dispositivos móveis portáteis do tipo tablet.
valor total: r$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 30/2022
data assinatura: 13/04/2022
vigência: início em 13/04/2022 e término em 12/10/2022
origem do recurso: estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269, 0131 e 0130 e suas respectivas subfontes e superávits.
coNtratado:
Nome: MasteriNfor coMercial e sUPriMeNtos de iNforMática eireli
endereço: rua Meridional n° 18, conjunto celso Machado.
belo Horizonte/Mg
ceP: 30.822-010
telefone: (31) 3441-8514/3318-7444
e-mail: master.comercial01@hotmail.com
ordenador: ricardo jorge de Moura Palheta

Protocolo: 786914

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

DisPENsA Nº 34/2022
valor r$ 15.975,00 (qUiNze Mil, NoveceNtos e seteNta e ciNco reais)
objeto: aquisição de Material de expediente, para reposição, abasteci-
mento e distribuição entre os setores desta fundação Pública estadual 
Hospital de clínicas gaspar vianna — fPeHcgv.
data de ratificaÇÃo: 01/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 24, iNciso iv, da lei Nº 8.666/93.
orÇaMeNto: 2022
fUNcioNal PrograMática: 10.302.1507.8288
NatUreza da desPesa: 339030
foNte do recUrso: 0261,0269,0103,0149 e sUas resPectivas sUb-
foNtes e sUPerávits
origeM do recUrso: estadUal
coNtratado:
NoMe: aPolo coMercial ltda
eNdereÇo: rUa alMiraNte WaNdeNKolK, Nº 270b - redUto
belÉM – Pará
telefoNe: (91) 32251673
ordeNador: ricardo jorge de MoUra PalHeta

Protocolo: 786709
DisPENsA Nº 34/2022

valor r$ 1.456,20 (Mil, qUatroceNtos e ciNqUeNta e seis reais e 
viNte ceNtavos)
objeto: aquisição de Material de expediente, para reposição, abasteci-
mento e distribuição entre os setores desta fundação Pública estadual 
Hospital de clínicas gaspar vianna — fPeHcgv.
data de ratificaÇÃo: 01/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 24, iNciso iv, da lei Nº 8.666/93.
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orÇaMeNto: 2022
fUNcioNal PrograMática: 10.302.1507.8288
NatUreza da desPesa: 339030
foNte do recUrso: 0261,0269,0103,0149 e sUas resPectivas sUb-
foNtes e sUPerávits
origeM do recUrso: estadUal
coNtratado:
NoMe: P. l fadel iNforMática eireli
eNdereÇo: rUa 28 de seteMbro, Nº 1148 - redUto
belÉM – Pará
telefoNe: (91) 32251673
ordeNador: ricardo jorge de MoUra PalHeta

Protocolo: 786704
DisPENsA Nº 34/2022

valor r$ 2.349,00 (dois Mil, trezeNtos e qUareNta e Nove reais)
objeto: aquisição de Material de expediente, para reposição, abasteci-
mento e distribuição entre os setores desta fundação Pública estadual 
Hospital de clínicas gaspar vianna — fPeHcgv.
data de ratificaÇÃo: 01/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 24, iNciso iv, da lei Nº 8.666/93.
orÇaMeNto: 2022
fUNcioNal PrograMática: 10.302.1507.8288
NatUreza da desPesa: 339030
foNte do recUrso: 0261,0269,0103,0149 e sUas resPectivas sUb-
foNtes e sUPerávits
origeM do recUrso: estadUal
coNtratado:
NoMe: c de l MacHado -  Me
eNdereÇo: rUa 28 de seteMbro, Nº 1148 - redUto
belÉM – Pará
telefoNe: (91) 32251673
ordeNador: ricardo jorge de MoUra PalHeta

Protocolo: 786705
DisPENsA Nº 34/2022

valor r$ 4.272,25 (qUatro Mil, dUzeNtos e seteNta e dois reais e 
viNte e ciNco ceNtavos)
objeto: aquisição de Material de expediente, para reposição, abasteci-
mento e distribuição entre os setores desta fundação Pública estadual 
Hospital de clínicas gaspar vianna — fPeHcgv.
data de ratificaÇÃo: 01/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 24, iNciso iv, da lei Nº 8.666/93.
orÇaMeNto: 2022
fUNcioNal PrograMática: 10.302.1507.8288
NatUreza da desPesa: 339030
foNte do recUrso: 0261,0269,0103,0149 e sUas resPectivas sUb-
foNtes e sUPerávits
origeM do recUrso: estadUal
coNtratado:
NoMe: PortUgal coMÉrcio de ProdUtos descartáveis eireli
eNdereÇo: aveNida alciNco cacela, Nº 3146 - creMaÇÃo
belÉM – Pará
telefoNe: (91) 40066644
ordeNador: ricardo jorge de MoUra PalHeta

Protocolo: 786707

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

DEcisão
DEcisão Do iLMo. DiREtoR PREsiDENtE DA fuNDAção PúBLicA 
EstADuAL HosPitAL DE cLíNicAs GAsPAR viANNA, Nos aUtos 
da siNdicâNcia iNvestigativa iNstaUrada Por Meio da  Porta-
ria Nº 575, de 11 de NoveMbro de 2021, PUblicada No doe/Pa Nº 
34.766, de 16 de NoveMbro de 2022, coM errata de Portaria PU-
blicada No doe/Pa Nº 34.775, de 25 de NoveMbro de 2021, Prorro-
gada Pela Portaria Nº 77, de 08 de fevereiro de 2022, PUblicada 
No doe/Pa Nº 34.863, de 11 de fevereiro de 2022, Para aPUrar, eM 
tese, o coMetiMeNto de PossÍveis iNfraÇoes adMiNistrativas Na 
fUNdaÇÃo HosPital de clÍNicas gasPar viaNNa;
Vistos, relatados, etc. os presentes autos, verifiquei que:
Após análise do relatório final apresentado pela Comissão Sindicante 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 022/2022 - asjUr, adotando suas razões para 
decidir, os quais sugeriram o arqUivaMeNto da siNdicâNcia iNvesti-
gativa, com fundamento legal no art. 201, inciso i, da lei nº 5.810/94;
2 – acatam -se as recomendações da comissão de sindicância investiga-
tiva, a fim der dar maior otimização e segurança à Gestão desta FHCGV;
3 – remetam-se os autos ao gabinete desta Presidência para publicação. 
após, ao sePes para providências administrativas complementares.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém (Pa), 12 de abril de 2022.
ricardo jorge de MoUra PalHeta
diretor Presidente / fHcgv

Protocolo: 787017

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA: 048/2022
NoMe: jUaNil dos saNtos MoNteiro
MatricUla: 57205456-1
cargo: Motorista
objetivo: de transportar material histopatológico do Hospital regional de 
cametá para o laceN/Pa.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá
destiNo: belÉM
PerÍodo: 08 à 09/04/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

PoRtARiA: 041/2022
NoMe: jose adelerMo carvalHo rodrigUes
MatricUla: 57206620-1
cargo: Motorista
objetivo: realizar transporte de Hemocomponentes do HeNab (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
origeM: caMetá
destiNo:abaetetUba
PerÍodo: 17 à 18/03/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

PoRtARiA: 046/2022
NoMe: jUaNil dos saNtos MoNteiro
MatricUla: 57205456-1
cargo: Motorista
objetivo: de transportar material histopatológico do Hospital regional de 
cametá para o laceN/Pa.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá
destiNo: belÉM
PerÍodo: 31/03 à 01/04/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

PoRtARiA: 045/2022
NoMe: jaNdersoN de soUsa gaia
MatricUla: 73503943-1
cargo: MaqUeiro
objetivo: realizar transporte de Hemocomponentes do HeNab (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá
destiNo: abaetetUba
PerÍodo: 26 e 27/03/2022
Nº de dÍarias:1,5 (UMa e Meia) diária
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

PoRtARiA: 063/2022
NoMe: jUaNil dos saNtos MoNteiro
MatricUla: 57205456-1
cargo: Motorista
objetivo: realizar transporte de material histopatológico do Hospital re-
gional de cametá para o laceN/Pa e Hemocomponentes do HeNab (aba-
etetuba) para o Hospital regional de cametá.
origeM: caMetá
destiNo: belÉM/abaetUba
PerÍodo: 22 à 24/03/2022
Nº de dÍarias: 2,5 (dUas e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 593,45 (quinhentos Noventa e três reais e qua-
renta e cinco centavos
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc
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PoRtARiA: 040/2022
NoMe: jUaNil dos saNtos MoNteiro
MatricUla: 57205456-1
cargo: Motorista
objetivo: de transportar material histopatológico do Hospital regional de 
cametá para o laceN/Pa.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá
destiNo: belÉM
PerÍodo: 15 à 16/03/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

PoRtARiA: 038/2022
NoMe: jUaNil dos saNtos MoNteiro
MatricUla: 57205456-1
cargo: Motorista
objetivo: transportar o gerador de energia que alimenta o aparelho de 
radiologia (xr 600 qUicK start) da UePa (Universidade estadual do 
Pará) para o Hospital regional de cametá.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá
destiNo: belÉM
PerÍodo: 09 à 10/03/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga

PoRtARiA: 039/2022
NoMe: jaNdersoN de soUsa gaia
MatricUla: 73503943-1
cargo: MaqUeiro
objetivo: realizar transporte de Hemocomponentes do HeNab (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá
destiNo: abaetetUba
PerÍodo: 10 e 11/03/2022
Nº de dÍarias:1,5 (UMa e Meia) diária
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

PoRtARiA: 062/2022
NoMe: jUaNil dos saNtos MoNteiro
MatricUla: 57205456-1
cargo: Motorista
objetivo: realizar transporte de Hemocomponentes do HeNab (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá
destiNo: abaetetUba
PerÍodo: 06 à 07/03/2022
Nº de dÍarias: 1,5 (UMa e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

PoRtARiA: 064/2022
NoMe: cleUcio HeleNo soUza Moreira
MatricUla: 54194036-1
cargo: teraPeUta ocUPacioNal
objetivo: Participar da reunião ordinária da cies (comissão de integra-
ção de ensino e serviço), câmara técnica e cir tocantins.
ÓrgÃo solicitaNte: H.r.c.
origeM: caMetá/Pa
destiNo: barcareNa/Pa
PerÍodo: 19 à 21/04/2022
Nº de dÍarias: 2,5 (dUas e Meia) diárias
valor das diárias: r$ 593,45 (quinhentos Noventa e três reais e qua-
renta e cinco centavos
registra-se, PUblica-se e cUMPra-se.
elizete carvalHo da veiga
diretora do Hrc

Protocolo: 786839

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 019 DE 19 DE ABRiL DE 2022.
a diretora do Hospital regional de salinópolis, no uso das atribuições le-
gais que lhe são conferidas através da Portaria Nº 210/2021-ccg de 08 de 
fevereiro de 2021, publicada no doe nº 34.486 de 09/02/2021.
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal no 8.666/93; e os termos do decreto estadual nº 870, de 04 de 
outubro de 2013 e os autos dos Processos Pae n° 2020/968648;
resolve:
designar a servidora rita Maria silva oliveira, Matrícula Nº 109843-1, 
agente de saúde, lotado no setor de Patrimonio/Hrs, para exercer o cargo 
de fiscal do contrato administrativo nº 010/2021/Hrs, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
sesPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
coNtratada: e da s MiraNda serviÇos coMbiNados Para aPoio a 
edificios eireli.
cNPj/Mf: 22.446.270/0001-63
objeto: serviço de limpeza e higienização da cisterna e caixa de água.
Publique-se, registre-se e cumpra-se
 salinópolis, 19 de abril de 2022.
lUaNa KellY NoroNHa loiola
diretora do HosPital regioNal de saliNoPolis/sesPa

Protocolo: 786949
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE tRANsPoRtEs

.

PoRtARiA

PoRtARiA Nº 103 DE 18 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar os serviços da Pa-151 construção de pontes nos igara-
pés, açaizal, boca rica e assaranduba, no municipio de baião.
origem: belém
destino(s): baião
servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 10/03/2022
diária(s): 0,5 (meia)

PoRtARiA Nº 104 DE 18 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar obras na Pa-380, trecho br-316/Pa-324 no municipio 
Nova timboteua.
origem: belém
destino(s): Nova timboteua
servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 15/03/2022
diária(s): 0,5 (meia)

PoRtARiA Nº 105 DE 18 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar as obras de manuten-
ção da Pa-154, nos municipios de salvaterra, cachoeira e soure.
origem: belém
destino(s): salvaterra, cachoeira e soure
servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 24 a 25/03/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

PoRtARiA Nº 107 DE 18 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fazer cobertura jornalística dos preparativos para entrega da Pa-
220 – transmaú.
origem: belém
destino(s): Marapanim
servidor (a): Mariley Katia aguiar da silva
cargo: coordenador de Núcleo
id. funcional: 5692229/4
Período: 11/04/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

Protocolo: 787146
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LicENçA MAtERNiDADE
.

PoRtARiA Nº 106 DE 18 DE ABRiL DE 2022
o diretor adMiNistrativo e fiNaNceiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republi-
cada no DoE nº 33.817 de 06.03.2019, considerando o disposto no art. 
88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, da encomenda constitucional 
nº 44 de 09 de março de 2009;
considerando que a servidora apresentou o laudo médico da clinica reuni-
das de belém com dr. ivo cabral – crM 3741;
considerando o teor do Pae nº 2022/315980;
r e s o l v e:
coNceder, a servidora taMiris lagoia valeNte goNÇalves, id. fun-
cional nº 57200942/2, ocupante do cargo em comissão de gerente, lotada 
no departamento de finanças, 180 (cento e oitenta) dias de licença Ma-
ternidade, no período de 16.03 a 11.09.2022.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
fraNcisco edvaN de oliveira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 787152

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA
Na publicação n° 785597 referente ao 3º termo Aditivo do contra-
to 010/2021-cPH, publicado no doe 34.936 de 18/04/2022
onde se lê:
termo aditivo: 03
contrato 010/2021-cPH
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a ProrrogaÇÃo do 
prazo de vigência do contrato nº 010/2021 - cPH, que versa sobre a exe-
cução de obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal Hidro-
viário de Passageiros e cargas do Município de Melgaço, estado do Pará.
data de assinatura: 11/04/2022
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPj: 05.257.336/0001-58 serve obras eNgeNHaria eireli.
endereço: rua dos Pariquis, nº 3001, sala 807, bairro: cremação, ceP: 
66.040-045, Município de belém, estado do Pará
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto.
Leia-se:
termo aditivo: 03
contrato 010/2021-cPH
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a ProrrogaÇÃo do 
prazo de vigência do contrato nº 010/2021 - cPH, que versa sobre a exe-
cução de obras e serviços de engenharia para a reforma do terminal Hidro-
viário de Passageiros e cargas do Município de Melgaço, estado do Pará.
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 13/04/2022 a 09/10/2022.
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPj: 05.257.336/0001-58 serve obras eNgeNHaria eireli.
endereço: rua dos Pariquis, nº 3001, sala 807, bairro: cremação, ceP: 
66.040-045, Município de belém, estado do Pará
ordenador: abraÃo beNassUlY Neto.

Protocolo: 786808

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Aviso DE susPENsão DA REALizAção Dos EvENtos
PREGão ELEtRôNico DE Nº 004/2022-cPH

a Pregoeira da companhia de Portos e Hidrovias do estado do Pará, insti-
tuída pela Portaria nº 155/2021-gP de 09/11/2021, vem informar que em 
virtude de pedido de esclarecimentos sobre a planilha orçamentária do Pre-
gão eletrônico de nº 004/2022-cPH, processo(s) nº 2021/1289375, que 
tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de obras e 
serviços de engenharia para a execução do  desmembramento dos circui-
tos elétricos (separação das instalações elétricas entre os andares térreo e 
superior) do terminal Hidroviário do Porto de belém luiz rebelo Neto, que 
estão sUsPeNsos até ulterior deliberação, todos os eventos do presente 
certame, em especial a sessão de abertura marcada para o dia 20 de abril 
de 2022, ás 9h00.
cleide cilene abud ferreira
Presidente cl/cPH
Portaria nº 141/2021-gP 04/10/2021

Protocolo: 786827

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 263/2022 – ARcoN-PA/cAf
BELéM, 19 DE ABRiL DE 2022.

o diretor geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos 
do estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
dispõe sobre a designação de administrador de contrato, atendendo as 
disposições da lei 8.666/93 e suas alterações.
resolve:
i - desigNar a servidora Maria do socorro neves Prado, supervisora i, 
matrícula n° 3195686/1, cPf: 132.942.292-91, como administradora do 
contrato nº 11/2022 da empresa M & W rePreseNtaÇÕes e coMÉrcio 
ltda, contratação de empesa especializada no fornecimento de ar condi-
cionado tipo cassets – teto de 48.000 btUs e ar condicionado tipo casset 
– teto de 24.000 btUs.
ii - Na ausência ou impedimento do servidor caberá a administração ao 
servidor Manoel Pereira dos santos leite, matrícula nº 54194152/1, auxi-
liar operacional, com as mesmas atribuições referentes à contratação nos 
termos do contrato.
iii- caberá ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como, efetivar os 
atos que dizem respeito ao cumprimento dos prazos, vigência e atesto das 
notas fiscais, determinando quando for necessário à regularização das fal-
tas ou defeitos observados.
iv - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do ser-
vidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. a presente designação terá validade 
durante toda a vigência do contrato.
v - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
eUriPedes reis da crUz filHo
diretor geral da arcoN-Pa

Protocolo: 787117
PoRtARiA Nº 264/2022 – ARcoN-PA/cAf

BELéM, 19 DE ABRiL DE 2022.
o diretor geral da agência de regulação e controle de serviços Públicos 
do estado do Pará - arcoN, no exercício de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei nº. 6.099/ 97, e;
dispõe sobre a designação de administrador de contrato, atendendo as 
disposições da lei 8.666/93 e suas alterações.
resolve:
i - desigNar a servidora Mariana Pereira de Holanda fabbri, auxiliar em 
regulação de serviços Públicos, matrícula nº 8002834/1, como adminis-
tradora do contrato nº 12/2022, da empresa ceNtra MÓveis s/a, espe-
cializada no fornecimento de mobiliário para atender as necessidades da 
arcoN-Pa.
ii - Na ausência ou impedimento do servidor caberá a administração ao 
servidor Manoel Pereira dos santos leite, matrícula nº 54194152/1, auxi-
liar operacional, com as mesmas atribuições referentes à contratação nos 
termos do contrato.
iii- caberá ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como, efetivar os 
atos que dizem respeito ao cumprimento dos prazos, vigência e atesto das 
notas fiscais, determinando quando for necessário à regularização das fal-
tas ou defeitos observados.
iv - as decisões e providências que ultrapassarem a competência do ser-
vidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes. a presente designação terá validade 
durante toda a vigência do contrato.
v - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
eUriPedes reis da crUz filHo
diretor geral da arcoN-Pa

Protocolo: 787121
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE DEsENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEscA

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiÁRiAs  Nº 269/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019
beNeficiário: luiz octávio rabelo junior cargo: engenheiro agrô-
nomo MatrÍcUla: 23795/1 origeM: altamira/Pa destiNo: Porto de 
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Móz/Pa objetivo: acompanhar e fiscalizar a execução do convenio Nº 
09/2021-sedaP, celebrado com o município de Porto de Moz.PerÍodo: 25 
a 29/04/2022 Nº de diárias: 4½ (quatro e meia) ordeNador: lucas 
vieira  torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 786907
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 279/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019.
beNeficiário: joão carlos leão ramos .  cargo: secretário de esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MatrÍcU-
la: 5815398  origeM: belém/Pa. destiNo: Primavera/Pa. objetivo: 
reunão com o Prefeito para tratar do Planejamento do evento aPiPará. 
PerÍodo: 20/04/2022. Nº de diárias:  ½ (meia). ordeNador: lucas 
vieira  torres – secretário adjunto/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 280/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019.
beNeficiário: renildo viana castro cargo: assistente  administrativo/
sedaP MatrÍcUla: 55586644 origeM: belém/Pa . destiNo: Primavera/
Pa. objetivo: acompanhar osr. secretário que iraá reunir com o Prefeito 
para tratar do Planejamento do evento aPiPará. PerÍodo: 20/04/2022. 
Nº de diárias:  ½ (meia). ordeNador: lucas vieira  torres – secretário 
adjunto/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiA Nº 281/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019
beNeficiário: gabriel foro siqueira cargo: assessor técnico. MatrÍcU-
la: 5962882/1. origeM: belém/Pa. destiNo: Primavera/Pa.  objetivo: 
acompanhar o sr. secretário que irá reunir com o Prefeito para tratar do pla-
nejamento do evento aPiPará. PerÍodo: 20/04/2022.  Nº de diárias: ½ 
(meia). ordeNador: lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 787236
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 284/2022  fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019.
beNeficiário: Kamal jorge bastos abou el Hons. cargo: Motorista. Ma-
trÍcUla:5893618/1. origeM: belém/Pa. destiNo:  bragança e augusto 
corrêa/Pa. objetivo: transportar implementos e insumos agrícolas Pe-
rÍodo: 21 a 23/04/2022. Nº de diárias: 2 ½ (duas e meia).  ordeNa-
dor: joão carlos leão ramos - secretário de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 787402
PoRtARiA DE DiÁRiA Nº 282/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019
beNeficiário: ana rosa oliveira ferreira  cargo: chefe de gabinete/
sedaP MatrÍcUla: 5932325 origeM: belém/Pa destiNo: salvaterra e 
soure/Pa objetivo: acompanhamento de reuniões do Programa territó-
rios sustentáveis.  PerÍodo: 21 a 24/04/2022 Nº de diárias: 3 ½ (três 
e meia) ordeNador: joão carlos leão ramos - secretário de estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino
PoRtARiA DE DiÁRiA Nº 283/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019
beNeficiário: raimunda de carvalho Pereira  cargo: coordenadora/
sedaP MatrÍcUla: 5942413 origeM: belém/Pa destiNo: salvaterra e 
soure/Pa objetivo: acompanhamento de reuniões do Programa territó-
rios sustentáveis.  PerÍodo: 21 a 24/04/2022 Nº de diárias: 3 ½ (três 
e meia) ordeNador: joão carlos leão ramos - secretário de estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 787390

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE cEssão DE uso Nº 079/2022
cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: MUNicÍPio de saNta izabel do Pará.
objeto de cessÃo: 02 (dois) tratores solis seM PlaiNa.
data de assiNatUra: 19/04/2022
vigêNcia: 19/04/2022 a 31/12/2027.
ordeNador resPoNsável: lUcas vieira torres.

Protocolo: 787171
tERMo DE cEssão DE uso Nº 080/2022

cedeNte: secretaria de estado de deseNvolviMeNto agroPecUá-
rio e da Pesca – sedaP
cessioNária: MUNicÍPio de sÃo fÉlix do xiNgU.
objeto de cessÃo: 02 (dois) tratores solis seM PlaiNa.
data de assiNatUra: 19/04/2022
vigêNcia: 19/04/2022 a 31/12/2027.
ordeNador resPoNsável: lUcas vieira torres.

Protocolo: 786777

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

PoRtARiA

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ - itERPA

Atos ADMiNistRAtivos
extrato da(s) Portaria(s) de HoMologaÇÃo exPedidas Pelo ilMo. 
sr. PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aU-
tos dos Processos de regUlarizaÇÃo fUNdiária NÃo oNerosa 
(doaÇÃo) de terras, eM qUe figUraM coMo iNteressados:

PRocEsso NoME DENoMiNAção ÁREA MuNicíPio PoRtARiA

092602566/2020 daMiaNa goMes lira sitio fraterNidade 16,4833 Ha sÃo fÉlix do 
xiNgU/Pa 1196/2022

belém (Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 786896
PoRtARiA  Nº 795/2022 DE 19  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 que nos autos do processo n°. 2018/404035, originário do con-
trato de concessão de Uso n° 00018, expedido em 28/12/2010, em favor de 
fraNcisco aNesergio Pereira Mota, para uma área de 1.466,3967ha, foi 
sugerida a instauração de procedimento de cancelamento do mesmo.
considerando o artigo 110 do decreto estadual n° 1.190/2020 que de-
termina a intimação do beneficiário do título e/ou para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresente defesa sobre o descumprimento das cláusulas 
resolutivas ou das demais causas de cancelamento do título.
considerando o art. 2º da Portaria iterPa nº 1971, de 06 de dezembro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE nº 34.789, de 09 de 
dezembro de 2021, intimando o senhor fraNcisco aNesergio Pereira 
Mota para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente manifestação 
e/ou defesa sobre o cancelamento do contrato de concessão de Uso n° 
00018, expedido em 28/12/2010.
considerando a manifetação favorável do interessado fraNcisco aNe-
sergio Pereira Mota declarando que não se opõe ao cancelamento do 
título de concessão de Uso nº 00018.
considerando, por último, os pareceres emitidos pelos setores técnico e ju-
rídico do iterPa, relacionados ao processo administrativo nº 2018/404035.
r e s o l v e:
art. 1º - caNcelar, pelos motivos acima expostos, o título de concessão 
de Uso nº 00018, expedido em 28/12/2010, em favor de fraNcisco aNe-
sergio Pereira Mota, para uma área de 1.466,3967ha.
art. 2° - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUbliqUe-se.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 786881
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

2021/923758 artHUr rocHa e oUtro fazeNda terra 
Nova 1238,7337Ha goiaNÉsia do 

Pará 796/2022

2013/90780 gUstavo Peres de 
oliveira e oUtros

fazeNda Pro-
gresso 467,7489Ha doM eliseU 797/2022

2009/13604 iroNi rosaNi de 
oliveira

fazeNda deUs É 
graNde 195,9556Ha ParaUaPebas 798/2022

2021/941581 MaNoel teles da costa sÍtio saNta aNa 2,9237Ha sÃo fraNcisco 
do Pará 799/2022

belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 786984
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

012700157/2021 lUciMar teixeira de 
soUsa

fazeNda Palace 
HoUse do Nelore 100,5960 Ha caPaNeMa/Pa 1157/2022

belém (Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 786752
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DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 794/2022 DE 19/04/2022
objetivo: Para representar o iterPa  em benevides, para evento
 de entrega de 504 títulos.
Período: 18/04/2022  (0,5) diárias
servidores:
-5719.0493/1- bruno Yoheiji Kono ramos (Presidente)
-5719.3374/1- fábio conceição Neves gomes (Motorista)
ordeNador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência

Protocolo: 786886
PoRtARiA Nº 793/22 DE 18/04/2022

objetivo:ação de regularização fundiária Urbana
Municipio:ananindeua
Periodos: 20/04 a 06/05/2022(8.5)diárias
servidores:
-5926-611/3- amanda david freitas tavares-tecnico/deaf
--5719-5917/1-renata guizarde queiroz de leão- assistente administra-
tivo
-5957-318/1- vivian christine Nascimento costa–técnico/ deaf
-5961-237/1 -adriano da silva e silva -Motorista
-5961-235/1- thiago alex souza dias-Motorista
ordenador;bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 787387

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430051
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 030, lote 34, setor “c”
 título nº 061, lote 25, setor “f”
imóvel/área: fazenda gota serena, com 1.398,8855 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430123
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 049, lote 45, setor “a”
 título nº 067, lote 01, setor “K”
imóvel/área: fazenda amélia velha, com 1.704,2424 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430190
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 049, lote 45, setor “a”
título nº 091, lote 46, setor “a”
imóvel/área: fazenda edith, com 504,4398 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430240
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda

títulos/lotes/ trairão: título nº 009, lote 43, setor “a”
 título nº 061, lote 25, setor “f”
imóvel/área: fazenda Pedroca, com 2.501,6181 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430305
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 022, lote 09, setor “c”
imóvel/área: fazenda redenção, com 1.631,8311 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430345
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 010, lote 44, setor “a”
imóvel/área: fazenda Princesa, com 2.002,2076 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430396
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 091, lote 46, setor “a”
título nº 089, lote 28a, setor “a”
imóvel/área: fazenda Pamplona, com 1.770,7741 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430421
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 021, lote 08, setor “c”
imóvel/área: fazenda agroplantas, com 1.676,3471 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
iNstituto DE tERRAs Do PARÁ

EDitAL
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa, de acordo com o art. 4º, inci-
so iv, da lei nº 8.878/2019, com os decretos n. 2.472/2006 e 2.670/2010, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, torNa Público a 
realizaÇÃo de PerMUta envolvendo título do “Projeto integrado trairão”, 
por áreas de terras do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2022/430461
interessado: PeNa florestal e Madereira ltda
títulos/lotes/ trairão: título nº 028, lote 14, setor “c”
imóvel/área: fazenda Madu, com 1.696,3269 hectares
Município: Prainha
Prazo para impugnação: 15 dias
belém(Pa), 19/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 787041
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tERMo DE REtificAção
aUtorizo, com fulcro no art.17da lei estadual nº 7.189/2009 e no art. 65 
do decreto estadual Nº 2.135/2010, a retificaÇÃo no tÍtUlo defiNi-
tivo Nº 011, expedido em favor de Maria cristiNa beNtes de Melo e 
silva , no dia 03 de setembro de 2021, para o Município de Prainha, com 
área de 1.453ha.70a.82ca., com a consequente lavratura do terMo de 
retificaÇÃo do item 03 do título – oUtorgado (a):
oNDE sE Lê: Maria cristiNa Melo e silva d’oliveira
LEiA-sE: Maria cristiNa beNtes de Melo e silva
PUbliqUe-se.
belém(Pa), 19 de abril de 2022
bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente
                  

Protocolo: 786876

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 2088/2022- ADEPARÁ, DE 19 DE ABRiL DE 2022
o diretor geral da agêNcia de defesa agroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/1767, o de acordo da ddia, o de acordo da 
dg, o Parecer jurídico nº 051/2022 da ProjUr e o que determina o art. 49, 
da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r e s o l v e:
reMover a Pedido o(a) servidor(a) reNaN MereNcio de barros, ma-
trícula nº 6403422/1, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, 
ger. de altamira/ Ulsa de Uruará para ger. de altamira/ Ulsa de altami-
ra, a contar de 24/05/2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra – se
jaMir jUNior ParagUassU Macedo
diretor geral

Protocolo: 787076
PoRtARiA Nº 2087/2022 ADEPARÁ, 19 DE ABRiL DE 2022

o diretor geral da agêNcia de defesa agroPecUária do estado 
do Pará-adePará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNsideraNdo o Pae 2022/204845, a homologação da dg e a autoriza-
ção da casa civil.
r e s o l v e:
exoNerar, servidora saMYra alves albUqUerqUe de liMa, matrícula 
57200257/2, do cargo de gerente do Programa estadual de febre aftosa/
gPNeefa, geP-das.011.3, a contar de 01 de março de 2022.
NoMear, o servidor joYlsoN beNtes caNto, matricula 55588125/1 para 
cargo de gerente do Programa estadual de febre aftosa/gPNeefa, geP 
das.011.3, a contar de 01 de março de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
jaMir júNior ParagUassU Macedo
diretor geral

Protocolo: 786904

ERRAtA
.

Na Portaria de Revogação nº 1608/2022 de 05/04/22, publicada no 
doe nº 34931 de 12 de abril de 2022:
onde se lê: gigv/ gcPov
Leia-se: gicv/ gcPv

Protocolo: 787042

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2059/2022: beNe-
ficiário: aNtoNio fraNcisco de carvalHo jUNior; Matrícula: 
54187042;função:20;agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, e aquisições de materiais diversos 
de consumo, para atender as necessidades da Ulsa Monte alegre.elemento 
de despesa / valor: 339030/39/ r$ 1.400,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 786776
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2058/2022: beNefici-
ário: oiliÇato alves de soUza; Matrícula: 57223310;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as ne-
cessidades da Ulsa de altamira.elemento de despesa / valor: 339030/39/ 
r$ 2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 786765

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2061/2022: beNe-
ficiário: eNeias MarceliNo de araUjo MarqUes; Matrícula: 
54187139;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento 
para aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as neces-
sidades do escritorio de acará.elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 
2.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 786790
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2074/2022: beNeficiá-
rio: WilliaN rodrigUes silva; Matrícula: 6403716;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de Pessoa 
física e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as neces-
sidades da Ulsa de tucumã.elemento de despesa / valor: 339030/36/47 /
r$ 2.440,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas:  alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 786791

DiÁRiA
.

Portaria: 2107/2022 objetivo: realizar ações de atualizações cadastrais 
com recolhimento de documentações e retiradas de coordenadas inloco nas 
comunidades da caiP, ParagoNorte e orieNte com apicultura e posterior 
inserção das mesmas no sistema. a solicitação de diárias se faz necessá-
ria, pois as regiões as quais serão trabalhadas, são regiões bastante distan-
te da sede do município, e de difícil acesso, tornando inviável o retorno a 
sede do município no mesmo dia, sendo necessário o pernoite do servidor 
na região até a finalização das atividades. Além da otimização de custo de 
combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Parago-
MiNas/Pa destino: ParagoMiNas/Pa servidor: 54181050/ arliNea Maria 
Mota rodrigUes (MÉdico veteriNário) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787043
Portaria: 2108/2022 objetivo: realizar vistoria em propriedade rural.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cacHoeira do 
arari/Pa destino: MUaNá/Pa servidor: 589793/ oNel solaNo gar-
cia  (fiscal estadUal agroPecUário) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 
20/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787054
Portaria: 2109/2022 objetivo: dar apoio a atividade de vistoria em 
propriedade rural.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
cacHoeira do arari/Pa destino: MUaNá/Pa servidor: 3254070/ joÃo 
das graÇas figUeiredo barbosa ([sePlad] aUxiliar de oPeraÇÃo 
e segUraNÇa) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787061
Portaria: 2116/2022 objetivo: dar apoio a equipe que irá participar de reunião 
na secretaria de agricultura do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: belÉM/Pa destino: breU braNco/Pa servidor: 57191852/ 
WaNdo caMPos barreto (aUxiliar de caMPo) / 2,5 diárias / 18/04/2022 
a 20/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787072
Portaria: 2110/2022 objetivo: atividades de vigilância ativa para fe-
bre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Pa-
raUaPebas/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 54181820/ Nivea 
PaUla assUNcao zaNdoNadi (MÉdico veteriNário) / 4,5 diárias / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787070
Portaria: 2117/2022 objetivo: realizar saneamento em proprieda-
des focos de a.i.e, eutanásia e coleta.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 
55588436/ raiKa dias da silva (MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias 
/ 28/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787079
Portaria: 2111/2022 objetivo: atividades de vigilância ativa para febre 
aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPe-
bas/Pa destino: cUrioNÓPolis/Pa servidor: 6045680/ jeffersoN 
seixas de soUsa (ageNte fiscal agroPecUário) / 4,5 diárias / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787082
Portaria: 2118/2022 Objetivo: Realizar vacinação agulha oficia.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo doMiNgos do 
aragUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa servidor: 55588838/ cesar aUgUs-
to soares loPes  (MÉdico veteriNário) / 4,5 diária / 18/04/2022 a 
22/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787086
Portaria: 2092/2022 objetivo: realizar levantamentos de detecção de 
pragas quarentenárias.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: terra alta/Pa destino: sÃo doMiNgos do caPiM/Pa servi-
dor: 54187029/ clecio leaNdro goMes de MeNdoNca (eNgeNHeiro 
agrôNoMo) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786908
Portaria: 2102/2022 Objetivo: Auxiliar o FEA a realizar vistoria e fisca-
lização em revenda agropecuária no município, com emissão de parecer 
técnico para renovação de licença.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 / 
18/04/2022 a 18/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786910
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Portaria: 2103/2022 objetivo: dar continuidade em saneamento em 
propriedade com foco positivo para aie.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: saNto aNtôNio do taUá/Pa destino: sÃo ca-
etaNo de odivelas/Pa servidor: 54187600 / joaNNes PaUlUs fer-
NaNdes de soUsa (ageNte de defesa agroPecUária) / 0,5 diária / 
18/04/2022 a 18/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786916
Portaria: 2093/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e no-
tificar produtores para vacinação assistida/fiscalizada em propriedade de 
risco maior e aleatório, para atender a meta mensal, no Pa rio gelado e 
região. Justifica-se diárias no mesmo local de origem em decorrência das 
propriedades distanciarem mais de 130km da sede do município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Novo rePartiMeNto/
Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa servidor: 5948597/ fraNcisco 
ailtoN barbosa de carvalHo (ageNte de defesa agroPecUária) / 
3,5  diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 786918
Portaria: 2085/2022 objetivo: realizar inspeções fitossanitá-
rias em Unidades Produtivas de soja em 10 Propriedades com safra 
de 2021/2022 no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: aUrora do Pará/Pa destino: ParagoMiNas/Pa 
servidor: 5908938/ HÉriKa Maria vascoNcelos de soUsa (fiscal 
estadUal agroPecUário) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786887
Portaria: 2090/2022 objetivo: realizar visita técnica a 02 (duas) pro-
priedades rurais que possuem casa de farinha no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: redeNÇÃo/Pa destino: PaU 
d`arco/Pa servidor: 55586116/ Walter WilsoN aleixo vitoriNo 
(tÉcNico agrÍcola) / 1,5 diária / 19/04/2022 a 20/04/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786890
Portaria: 2086/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da 
carambola. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saN-
ta bárbara do Pará/Pa destino: aNaNiNdeUa,MaritUba/Pa servidor: 
54186886/ Nestor silva dos reis (ageNte fiscal agroPecUário) / 
1,5 diária / 18/04/2022 a 19/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja 
PiMeNtel.

Protocolo: 786897
Portaria: 2091/2022 objetivo: realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos em 13 revendas agropecuárias.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rUrÓPolis/Pa destino: itaitUba/Pa servidor: 
57227121/ alexaNdre PiNto de carvalHo NiNa (fiscal estadUal 
agroPecUário) / 4,5 diárias / 02/05/2022 a 06/05/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786898
Portaria: 2096/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes da va-
cinação contra brucelose.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: sÃo geraldo do aragUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa servidor: 
5723582/ flavio aqUiNo dias (ageNte de defesa agroPecUária) / 
4,5 diárias / 11/04/2022 a 15/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 786948
Portaria: 2095/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes da va-
cinação contra brucelose.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: sÃo geraldo do aragUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa servidor: 
5832098/ fraNcisco de PaUlo Pereira da silva  (ageNte de defesa 
agroPecUária) / 4,5 diárias / 11/04/2022 a 15/04/2022.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786940
Portaria: 2106/2022 objetivo: Ministrar palestra com a vigilância sa-
nitária e seMagri 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: belÉM/Pa 
destino: barcareNa/Pa servidor: 05114640/ elielsoN goMes Maia 
(eNgeNHeiro agrôNoMo) / 1,5 diária / 18/04/2022 a 19/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786934
Portaria: 2105/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos em 10 revendas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: redeNÇÃo/Pa destino: cUMarU do Norte,PaU d`arco,saNta 
Maria das barreiras/Pa servidor: 5869684/ adra david aNtoNio 
(eNgeNHeiro agrôNoMo) / 3,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786923
Portaria: 2104/2022 objetivo: Participar de reunião na secretaria de 
agricultura do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: belÉM/Pa destino: breU braNco/Pa servidor: 54196692/ sU-
MaYa eMilia MartiNs PaUliNo (MÉdico veteriNário) / 2,5 diárias 
/ 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786920
Portaria: 2094/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e no-
tificar produtores para vacinação assistida/fiscalizada em propriedade de 
risco maior e aleatório, para atender a meta mensal, no Pa rio gelado e 
região.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: jacUNdá/
Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa servidor: 57234545/ rodrigo aN-
toNio MoNteiro da silva  (ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 
diárias / 10/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 786928

Portaria: 2100/2022 Objetivo: Vigilâncias epidemiológicas e notificações 
em 10 propriedades rurais de risco, com inspeção de patas e boca em 
02 propriedades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNeMa/Pa destino: PriMavera, qUatiPUrU/Pa servidor: 57201611/ 
gerlaN Matos de alvareNga (MÉdico veteriNário) / 4,5 diárias / 
18/04/2022 a 22/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786974
Portaria: 2101/2022 Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial, con-
frome demanda das metas estipuladas pelo PNcebt.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo doMiNgos do aragUaia/Pa 
destino: ágUa azUl do Norte, oUrilâNdia do Norte, sÃo fÉlix do 
xiNgU/Pa servidor: 55588838/ cesar aUgUsto soares loPes  (MÉdi-
co veteriNário) / 7,5 diárias / 23/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786980
Portaria: 2097/2022 objetivo: dar apoio em saneamento de proprie-
dades focos de a.i.e, eutanásia e coleta.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: Marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 
54185979/ jose cleUdo de soUza (aUxiliar de caMPo) / 2,5 diárias 
/ 28/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786956
Portaria: 2098/2022 objetivo: realizar vistoria em sala de diagnosti-
co, em cumprimento da meta técnica da defesa sanitária animal exercício 
de 2022, que preconiza 01 vistoria por semestre.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: goiaNÉsia do Pará/Pa destino: jacUN-
dá/Pa servidor: rg 0179184520014/ roNilso de soUsa da silva  (fis-
cal estadUal agroPecUário - MÉdico veteriNário) / 1,5 diária / 
25/04/2022 a 26/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786960
Portaria: 2099/2022 objetivo: realizar ações de atualizações cadastrais 
com recolhimento de documentações e retiradas de coordenadas in loco 
nas comunidades da caiP, ParagoNorte e orieNte com apicultura e 
posterior inserção das mesmas no sistema. a solicitação de diárias se faz 
necessária, pois as regiões as quais serão trabalhadas, são regiões bas-
tante distante da sede do município, e de difícil acesso, tornando inviável o 
retorno a sede do município no mesmo dia, sendo necessário o pernoite do 
servidor na região até a finalização das atividades. Além da otimização de 
custo de combustível.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: ParagoMiNas/Pa destino: ParagoMiNas/Pa servidor: 6300451/ 
derivaldo barbosa de liMa (aUxiliar de caMPo) / 4,5 diárias / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 786970
Portaria: 2115/2022 objetivo: reunir com entidades integrantes dos con-
selhos municipais de desenvolvimento rural e sustentabilidade.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHaves/Pa destino: caPaNeMa, 
caPitÃo PoÇo, ParagoMiNas/Pa servidor: 5934204 / olivar aNto-
Nio valeNte ribeiro (ageNte fiscal agroPecUário) / 3,5  diárias / 
11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787109
Portaria: 2120/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e en-
trega de comunicado de vacinação asssistida contra febre aftosa em pro-
priedades de maior risco e de risco aleatório com ênfase a febre aftosa.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta izabel 
do Pará/Pa destino: aNaNiNdeUa, beNevides, MaritUba/Pa servi-
dor: 55586095/ jarleaNe adeodata saMPaio silva (ageNte fiscal 
agroPecUário) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787108
Portaria: 2114/2022 objetivo: reunir com servidores integrantes da 
equipe estadual de educação sanitária.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: caPaNeMa, caPitÃo PoÇo, 
ParagoMiNas/Pa servidor: rg 5906722 / KariNa cardoso NUNes 
(gereNte) / 3,5  diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: 
jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787099
Portaria: 2119/2022 Objetivo: Vigilâncias epidemiológicas e notificações em 
10 propriedades rurais de risco, com inspeção de patas e boca em 02 proprie-
dades.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNeMa/Pa 
destino: PriMavera, qUatiPUrU/Pa servidor: 57224213/ NelsoN jose de 
liMa ferNaNdes /  (ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 
18/04/2022 a 22/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787095
Portaria: 2113/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais. Justifica-se o pedido de diárias para o mesmo muni-
cípio, devido as propriedades a serem visitadas se encontram distante do 
município com mais de duas horas de deslocamento havendo a necessida-
de de pernoita nos locais das ações. dia 23 será dia de retorno para a sede.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa 
destino: sÃo cUrraliNHo/Pa servidor: 5939070/ arNaldo PaNtoja 
dos saNtos filHo (ageNte fiscal agroPecUário) / 1,5 diária / 
22/04/2022 a 23/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787093
Portaria: 2112/2022 objetivo: capacitação de proprietários, funcionários 
e responsáveis técnicos das revendas agropecuárias dos municípios de Novo 
Repartimento e Tucuruí, sobre “Processo de cadastramento e fiscalização de 
estabelecimentos e produtos de uso veterinário” e “Importância da notificação 
de doenças obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial e registro no sistema 
e isbravet.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/
Pa destino: Novo rePartiMeNto, tUcUrUÍ/Pa servidor: 57198212/ aNa 
PaUla vilHeNa becKMaN PiNHo (gereNte) / 4,5 diárias / 17/04/2022 a 
21/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787089
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Portaria: 2075/2022 objetivo: realizar visita administrativa mensal nos 
escritórios e posto de fiscalização.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: caPaNeMa/Pa destino: cacHoeira do Piriá,vila Na-
zarÉ/Pa servidor: 5092507/ jacqUeliNe de MiraNda rocHa (gereN-
te) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: jaMir jUNior 
ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786794
Portaria: 2062/2022 Objetivo: Intensificar a fiscalização e coibir o trânsi-
to interestadual e intraestadual de máquinas, equipamentos e implementos 
agrícolas. a ação ocorrerá no período de 18 a 22/04 ao longo da rodovia br 
163, entre os municípios de Novo Progresso, altamira (distrito de castelo dos 
sonhos) até a divisa do Pará com o Mato grosso devido ao aumento do 
trânsito das mesmas para o início da colheita de grãos nos polos produtores 
do sudoeste e na região de santarém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: altaMira/Pa destino: altaMira/Pa servidor: 57223359/ 
MariNo becKer  (tÉcNico agrÍcola) / 4,5 diárias / 18/04/2022 a 
22/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786795
Portaria: 2072/2022 objetivo: conduzir servidores que realizarão 
treinamento administrativo e contábil de padronização operacional 
na regionais de redenção, xinguara e tucumã.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: redeNÇÃo,tUcU-
MÃ,xiNgUara/Pa servidor: 57223235/ HeroNd de soUza PoNtes 
(Motorista) / 4,5 diárias / 24/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786779
Portaria:  2073/2022 objetivo: organizar e participar de capacitação de 
produtores para certificação de agroindústrias artesanais de origem ani-
mal e vegetal e supervisionar as agroindústrias em processo de certifica-
ção.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa 
destino: caMetá,roNdoN do Pará/Pa servidor: 54186897/WilsoN 
eMilio saraiva da silva (fiscal estadUal agroPecUário - eN-
geNHeiro agrôNoMo) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786785
Portaria: 2060/2022 objetivo: realizar visitas nas unidades, acompa-
nhamento das atividades diárias e entrega de material de expediente para 
suprir as necessidades, reunir com todos os servidores de cada unida-
de para reunião e apresentação das metas para juntos traçar melhorias 
para o alcance das mesmas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: tUcUrUÍ/Pa destino: breU braNco, goiaNÉsia do Pará, ja-
cUNdá, Novo rePartiMeNto, Pacajá/Pa servidor: 54187187/ Maciel 
carvalHo araUjo (ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 
11/04/2022 a 15/04/2022.ordenador: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 786783
Portaria: 2068/2022 objetivo: conduzir servidores que irão executar 
supervisão e fiscalização nos estabelecimentos que comercializam semen-
tes e mudas nos seguintes municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: breU braNco,goiaNÉsia do 
Pará,tUcUrUÍ/Pa servidor: 57223189/ rodrigo josÉ cardoso do 
esPirito saNto (Motorista) / 3,5 diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022. 
ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786766
Portaria: 2069/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 
Unidades Produtivas da alP do baixo amazonas para a Praga quaren-
tenária cancro cítrico (xanthomonas citri subsp. citri) no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNte alegre/Pa 
destino: MoNte alegre/Pa servidor: rg5098149/ roseNildo silva de 
alMeida (ageNte fiscal agroPecUário) / 2,5 diárias / 18/04/2022 
a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786768
Portaria: 2067/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégico 
relacionado às metas técnicas para o ano de 2022.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: bragaNÇa/Pa destino: caPaNeMa/Pa 
servidor: 54186941/ HelleN cleise MartiNs galvao (assisteNte ad-
MiNistrativo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786761
Portaria: 2070/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 
Unidades Produtivas da alP do baixo amazonas para a Praga quarente-
nária cancro cítrico (xanthomonas citri subsp. citri) no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: orixiMiNá/Pa desti-
no: MoNte alegre/Pa. servidor: 5908951/erissoN sergio Melo da 
silva (fiscal estadUal agroPecUário - eNgeNHeiro agrôNoMo) / 
2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja 
PiMeNtel.

Protocolo: 786772
Portaria: 2071/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos em revendas agropecuárias.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: Pacajá/Pa servidor: 6403712/ 
loreNa lira leite sabiNo (fiscal estadUal agroPecUário - eNge-
NHeiro agrôNoMo) / 1,5 diária / 18/04/2022 a 19/04/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786775
Portaria: 2078/2022 objetivo: dar apoio em atividades de cadastro de 
cultivos agrícolas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
belÉM/Pa destino: acará,baiÃo,toMÉ-aÇU/Pa servidor: 6403139 / elda 
soraYa do NasciMeNto MartiNs (gereNte) / 4,5 diárias / 02/05/2022 
a 06/05/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo. 

Protocolo: 786823

Portaria: 2077/2022 objetivo: dar apoio em atividades de cadastro 
de cultivos agrícolas nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: oeiras do Pará/Pa destino: acará,baiÃo,toMÉ-a-
ÇU/Pa servidor: 55588427/ josivaN teNorio barbosa (assisteNte 
adMiNistrativo) / 3,5 diárias / 02/05/2022 a 05/05/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786811
Portaria: 2063/2022 objetivo: realizar visita técnica a 02 (duas) pro-
priedades rurais que possuem casa de farinha no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: redeNÇÃo/Pa destino: PaU 
d`arco/Pa servidor: 5869684/ adra david aNtoNio (eNgeNHeiro 
agrôNoM004f) / 1,5 diária / 19/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786804
Portaria: 2076/2022 Objetivo: Realizar ação de fiscalização no trân-
sito de frutos hospedeiros de Pragas quarentenárias em embarcações e 
em rodovias no município de Alenquer visando intensificar a emissão de 
documentação oficial de trânsito para cargas vegetais junto a Adepara.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNte alegre/
Pa destino: aleNqUer/Pa servidor: 54195804/ivoNilsoN ferreira da 
silva (ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 25/04/2022 
a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786805
Portaria: 2066/2022 objetivo: Participar de capacitação em tucumã, 
da área financeira e contábil, compressão de prestação de contas.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo fÉlix do xiNgU/
Pa destino: tUcUMÃ/Pa servidor: 6403368/ adriaNa ParlaNdiM liMa 
(tÉcNico eM agroPecUária) / 0,5 diária / 25/04/2022 a 25/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786753
coMPLEMENtAção DE DiÁRiAs REfERENtE A PAPELEtA 
Nº 47422/2022, PoRtARiA Nº 1454/2022 DE 30/03/2022

Portaria: 2057/2022 objetivo: dar continuidade ao apoio administrativo 
na unidade de salvaterra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: soUre/Pa destino: salvaterra/Pa servidor: 55588428/ gil-
le PatricK MacHado dos saNtos  (assisteNte adMiNistrativo) 
/ 6,5 diárias / 27/03/2022 a 02/04/2022.ordenador: alex fabiaNo 
de alMeida Hage.

Protocolo: 786756
Portaria: 2055/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio 
de agrotóxicos em 10 revendas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: saNtaNa do aragUaia/Pa destino: cUMarU do Nor-
te, PaU d`arco, saNta Maria das barreiras/Pa servidor: 5898310/ 
sUeleM Moreira ribeiro (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 4,5 diárias / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786740
Portaria: 2064/2022 Objetivo: Realizar fiscalização para renovação de 
registro em granja comercial na ilha de Mosqueiro.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa destino: MosqUeiro/Pa ser-
vidor: 54185766/ WaldeariNo Paz do NasciMeNto (MÉdico veteri-
Nário) / 0,5 diária / 19/04/2022 a 19/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786744
Portaria: 2056/2022 objetivo: acompanhar a gerente regional, para 
participar de reunião com diretoria e buscar materiais para atender na 
campanha de vacinação.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ágUa azUl do Norte/Pa destino: belÉM/Pa servidor: 
57215404/ jUliMar liMa de soUsa (aUxiliar de caMPo) / 6,5 diá-
rias / 24/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: alex fabiaNo de alMeida 
Hage.

Protocolo: 786747
Portaria: 2065/2022 objetivo: participar de curso presencia de capa-
citação na egPa, curso: Noções básicas de administração Publica.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa 
destino: belÉM/Pa servidor: 57201929 / Pedro jUlio Pedrosa de Mi-
raNda (gereNte regioNal) / 4,5 diárias / 15/04/2022 a 19/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786749
Portaria: 2052/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca-da-carambola nos municípios pertencentes à área sem ocorrência 
da bactrocera carambolae.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: orixiMiNá/Pa destino: cUrUá,Óbidos/Pa servidor: 57220929/ 
celso aNdersoN batista Pereira (ageNte de defesa agroPecUá-
ria) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786729
Portaria: 2054/2022 objetivo: conduzir a gerente durante a visita ad-
ministrativa nas Ulsas e escritórios da gerência regional.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNeMa/Pa destino: ca-
cHoeira do Piriá, vila NazarÉ/Pa servidor: 5909025/ jose claUbio 
silva galvÃo (aUxiliar oPeracioNal) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786732
Portaria: 2053/2022 objetivo: realizar coleta de grãos para análise 
e classificação em empacotadoras.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: belÉM/Pa destino: altaMira,aNaPU,Novo reParti-
MeNto,tUcUrUÍ/Pa servidor: 00013102/ aroldo goMes NUNes (clas-
sificador) / 4,5 diárias / 02/05/2022 a 06/05/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786734
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Portaria: 2050/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em estabelecimentos co-
merciais de sementes e mudas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: ParaUaPebas/Pa destino: caNaÃ dos carajás,cUrioNÓPolis,el-
dorado dos carajás/Pa servidor: 8606194/ vaNdeilsoN belfort MoUra 
(fiscal estadUal agroPecUário) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786718
Portaria: 2051/2022 objetivo: dar apoio em atividades de cadastro de cultivos 
agrícolas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oeiras do Pará/
Pa destino: altaMira,aNaPU,orixiMiNá,saNtarÉM/Pa servidor: 55588427/ 
josivaN teNorio barbosa (assisteNte adMiNistrativo) / 5,5 diárias / 
24/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786722
Portaria: 2047/2022 objetivo: realização de acompanhamento de ati-
vidades técnicas e administrativas das unidades locais de jurisdição da 
regional de capitão Poço e outras providencias.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: garrafÃo 
do Norte,iritUia,Nova esPeraNÇa do Piriá,oUrÉM,saNta Maria do 
Pará,sÃo MigUel do gUaMá/Pa servidor: 57201929 / Pedro jUlio Pe-
drosa de MiraNda (gereNte regioNal) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786706
Portaria: 2048/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégico 
relacionado às metas técnicas para o ano de 2022.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: bragaNÇa/Pa destino: caPaNeMa/Pa 
servidor: 572223937/ WaldireNe de fatiMa silva soUza (assisteNte 
adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786710
Portaria: 2049/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em estabelecimentos co-
merciais de sementes e mudas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ParaUaPebas/Pa destino: caNaÃ dos carajás,cUrioNÓPolis,el-
dorado dos carajás/Pa servidor: 54191532/ raiMUNdo jose Moraes jU-
Nior (eNgeNHeiro agrôNoMo) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786714
Portaria: 2046/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégico relaciona-
do às metas técnicas para o ano de 2022.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: viseU/Pa destino: caPaNeMa/Pa servidor: 5909869/josiaNe 
do socorro dias da silva (assisteNte adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 
11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786699
Portaria: 2045/2022 objetivo: dar apoio à gerente, durante a visita 
administrativa nas Ulsas e escritórios dos municípios de bonito, quatipu-
ru, santa luzia do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNeMa/Pa destino: boNito,qUatiPUrU,saNta lUzia do 
Pará/Pa servidor: 5909025/ jose claUbio silva galvÃo (aUxiliar 
oPeracioNal) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786695
Portaria: 2083/2022 objetivo: realiza o atendimento ao público, emis-
são de documentação, estruturação das reuniões com agentes públicos e 
privados relacionados com a atividade agrícola nos municípios desta ge-
rencia regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
abaetetUba/Pa destino: baiÃo,MocajUba/Pa servidor: 55588821/ fa-
bio Maciel fUrtado (assisteNte adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786865
Portaria: 2084/2022 objetivo: realizar supervisão do Programa de er-
radicação da Mosca das frutas em área de foco no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: beleM/Pa destino: MoNte 
doUrado/Pa servidor: 57224177/ rafael aNtoNio Haber (fiscal es-
tadUal agroPecUário) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.or-
denador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786873
Portaria: 2081/2022 objetivo: reunir com meio produtivo para orien-
tar orientações referentes a cultivos agrícolas nos municípios.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa des-
tino: acará,baiÃo,toMÉ-aÇU/Pa servidor: 54185730/ lUcioNi-
la PaNtoja PiMeNtel (diretora) / 3,5 diárias / 24/04/2022 a 
27/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786851
Portaria: 2079/2022 objetivo: realizar atendimento ao público na Ulsa do 
município de ourilândia do Norte.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: tUcUMÃ/Pa destino: oUrilâNdia do Norte/Pa servidor: 6045635/ 
fabiaNa de freitas flores (aUxiliar de caMPo) / 0,5 diária / 26/04/2022 
a 26/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786842
Portaria: 2080/2022 objetivo: realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em revendas agropecuárias.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: doM eliseU/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa 
servidor: 57232464/ ivaNi do socorro beNito MalcHer (eNgeNHei-
ro agrôNoMo) / 1,5 diária / 26/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 786846
Portaria: 2082/2022 objetivo: conduzir servidores que irão para parti-
ciparem de reuniões com as secretarias de agricultura dos referidos Mu-
nicipios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/
Pa destino: caMetá,roNdoN do Pará/Pa servidor: 54187223/ ovi-
dio goMes bricio Neto (Motorista) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 786860

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA Nº 1609/2022 - ADEPARÁ, DE 05 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.
resolve:
traNsferir, por necessidade de serviço o período de férias dos servidores abaixo:

PAE Matricula servidor Dias

Período de Gozo

de para

2022/270058 57223306/1 roMUlo albUqUerqUe b. 
de liMa 15.2 15.03.22 a 29.03.22 01.04.22 a 15.04.22

2022/271099 57200257/2 saMYra alves a. de liMa 15.2 15.03.22 a 29.03.22 01.04.22 a 15.04.22

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: 786950

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção técNicA 020/2022
PARtEs: EMAtER-PARÁ E PREfEituRA MuNiciPAL DE cAstANHAL
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia técnica e extensão rural - Proater, executado pela eMater-Pará, no 
estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de castaNHal. a eMater-Pará desen-
volverá a ação observada às politicas e diretrizes dos governos federal, 
estadual e Municipal de comum acordo e participação da PrefeitUra, 
visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua 
população rural.
vigêNcia: 19/04/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
data da assiNatUra: 19/04/2022
assiNatUras:
rosival PossidôNio do NasciMeNto
Presidente da eMater-Pa
PaUlo sÉrgio rodrigUes titaN
Prefeita Municipal de castaNHal - Pa

Protocolo: 787103

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº026/2022
beNeficiário: sidney da silva ribeiro; Mat.: 5559002; fUNÇÃo: exten-
sionista rural ii; Prog.: 1491; Proj. ativ.: 8711; foNte: 0661; obj.: 
Manutenção preventiva e corretiva do veículo saveiro Placa qeq-2304; 
MUNic.: Muana- l; eleM. de desPesa: 333903996: r$ 4.568,00; Prazo 
de aPlicaÇÃo: 60 dias da emissão da o.b. Prazo de coMProvaÇÃo: 15 
dias; ord. de desPesas: cicero batista sobrinho.

Protocolo: 786882
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDos Nº025/2022

beNeficiário: sidNeY da silva ribeiro; Mat.: 55590022; fUNÇÃo: 
extensionista rural ii; Prog.: 1491; Proj. ativ.: 8711; foNte: 0661; 
obj.: serviços de ater/Proater 2022: Manutenção preventiva e corre-
tiva de veículos do esc. local de Muaná. MUNic.: Muaná- l; elemento de 
despesa: 339039: r$4.400,00. ord. de desPesas Ug ilHas: cÍcero 
batista sobriNHo.

Protocolo: 786831
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

ERRAtA
.

Fica retificado na Portaria nº 038/2022 – CEASA/PA, publicada no 
doe nº 34.936 de 18/04/2022.
onde lê-se: registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 08 de Março de 2022.
Leia-se: registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 08 de abril de 2022.
diretor Presidente da ceasa/Pa

Protocolo: 787184
Fica retificado no Contrato nº 005/2022 – CEASA/PA, publicado no 
doe nº 34.923 de 06/04/2022.
onde lê-se: vigência: 31/03/2022 a 30/03/2022.
Leia-se: vigência: 31/03/2022 a 30/03/2023.
diretor Presidente da ceasa/Pa

Protocolo: 787201

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE MEio 
AMBiENtE E sustENtABiLiDADE

.

ADMissão DE sERviDoR
.

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: 18/04/2022 a 17/04/2023
fUNÇÃo: assisteNte adMiNistrativo
servidores:
jose Maria ribeiro Pojo jUNior
lUciaNe Modesto de oliveira
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 12/01/2022, atravÉs do Processo Nº 
2021/1371057-seMas, NÃo acarretaNdo acrÉsciMo de desPesa ao 
erário.
PerÍodo: 18/04/2022 a 17/04/2023
fUNÇÃo: assisteNte adMiNistrativo
servidor: rYaN araUjo de vascoNcelos
ordeNador de desPesa: lilia Marcia raMos reis - diretora de ges-
tão administrativa e financeira

Protocolo: 787156
PoRtARiA Nº 0619/2022 - GAB/sEMAs 06 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: realizar amostragem para o monitoramento da qualidade dos re-
cursos hídricos do estado do Pará (rede NacioNal de MoNitoraMeNto 
da qUalidade da ágUa)
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Nova esperança do Piriá/Pa, Mãe do rio/Pa, irituia/Pa, são do-
mingos do capim/Pa, são Miguel do guamá/Pa, ourem/Pa, bonito/Pa, 
santa Maria do Pará/Pa.
Período: 25/04 a 30/04/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5961394/ 1 - PatricK lobato dias - (técnico em gestão de Meio ambiente)
- 57215847/1- jose WillaMe da costa Medeiros - (assistente de in-
fraestrutura)
- 5943128/ 1 - elielsoN de jesUs Medeiros soUsa - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 781891

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 00695/2022-GAB/sEMAs, DE 18.04.2022
servidora: ivaNi silva PaMPloNa
cargo: técnico em gestão de Meio ambiente
Matrícula: 5423201/2
i – desigNar, a servidora para responder pela gerência de outorga, du-
rante o impedimento da titular cleYaNNe KellY barbosa soUto, ma-
trícula nº 5939260/2, de férias no período de 02/05/2022 a 01/06/2022.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 787338

ERRAtA
.

Errata da Portaria nº594/2022-DGAf/GAB/sEMAs, 04/04/2022, 
Publicada no doe Nº 34.923 de 06/04/2022
servidora; cleyanne Kelly da silva rodrigues
onde se lê; período de gozo 02/05/2022 a 01/06/2022
Leia-se; período de gozo  02/05/2022 a 31/05/2022

Protocolo: 787165

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 0708/2022 - GAB/sEMAs 19 DE ABRiL DE 2022.
objetivo: realizar vistoria nas instalações e estruturas do Frigorifico São 
francisco – frisal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: salvaterra/Pa
Período: 25/04/2022– ½ diária.
servidores:
- 57215366/1- fraNcYlla MilHoMeNs NogUeira Maciel - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
- 5900449/1- Kleber de sa Paiva – (técnico em gestão de Meio ambiente)
- 57196924/1 - PaUlo carvalHo liMa - (Motorista)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão 
administrativa e financeira, em exercício / Portaria Nº 00657/2022-
gab/seMas, de 12.04.2022

Protocolo: 786909
PoRtARiA Nº 0626/2022 - GAB/sEMAs 06 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: subsidiar emissão de pareceres e notas técnicas de processos de 
licenciamento ambiental e manutenção de licenças dos empreendimentos 
citados no plano.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa e rio Maria/Pa
Período: 25/04 a 30/04/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5963607/ 1 - aNdreW Wallace PalHeta varela- (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5141818/ 1 - cassilda do socorro dias de Moraes - (engenheira 
químico)
- 5954978/ 1 -Natalia de farias silva - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 782250
PoRtARiA Nº 0635/2022 - GAB/sEMAs 08 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: vistoria técnica em empreendimento de atividade de linha de 
distribuição de energia, que solicitou autorização para supressão.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: são geraldo do araguaia/Pa
Período: 27/04 a 28/04/2022 – 01 e ½ diária.
servidores:
- 5954979/1 - Pablo ferNaNdes botelHo - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 5963714/1 - joao lUcas aires dias - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 5953115/1 - tHaMires MeNdes coelHo ferreira -(técnico em ges-
tão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 782962
PoRtARiA Nº 0636/2022 - GAB/sEMAs 08 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: realizar Nivelamento técnico entre os técnicos das NUre’s de 
Marabá/Pa e redenção/Pa, com discussões e troca de conhecimentos entre 
os técnicos sobre os procedimentos de análise de car, lar e Pra.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: redenção/Pa
Período: 25/04 a 28/04/2022 – 03 e ½ diárias.
servidores:
- 5898295/ 2 - esivaldo barroso rUfiNo - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 5923503/ 3 - tHiago Paixao da silva - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 5931888/ 2 - alex da silva costa - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 782980
PoRtARiA Nº 0640/2022 GAB-sEMAs

a diretora de gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doe nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/338389 coHid-seMas;
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resolve-se:
i – alterar o período de viagem, na Portaria Nº 0524/2022-gab/seMas 
de 25/03/2022, publicado no doe nº 34.921 do dia 05/04/2022, que seria 
no período de 12/04 a 13/04/2022 – 01 e ½ diária, para o período de 
26/04 a 27/04/2022 – 01 e ½ diária.
belém, 08 de abril de 2022.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
lilia Marcia raMos reis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 783375
PoRtARiA Nº 0581/2022 - GAB/sEMAs 01 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: realizar avaliar as informações da volumetria apresentada no 
Plano de exploração florestal, que tem como objetivo o licenciamento da 
atividade de bovinocultura.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: almeirim/Pa e santarém/Pa.
Período: 25/04 a 29/04/2022 – 04 e ½ diárias
servidores:
- 57175631/ 1 - Marcio braga aMoriM – (técnico em gestão de infra
-estrutura)
- 57230164/ 1 - rivaldo costa cardoso jUNior - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administrativa 
e financeira, em exercício / Portaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doe nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 779678
PoRtARiA Nº 0597/2022 - GAB/sEMAs 04 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: vistoria técnica em indústrias madeireiras para avaliação de 
riaa, nos municípios citados
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santa bárbara/Pa e Moju/Pa (acesso por tailândia)
Período: 25/04 a 29/04/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
- 54189442/2 - rosiaNe da silva soUza - (técnico em gestão de agropecuária)
- 5934221/2 - WeNdell vilHeNa de carvalHo - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 780854
PoRtARiA Nº 0614/2022 - GAB/sEMAs 06 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: realizar ação de vistoria de segurança de barragem no âmbito 
do Processo.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa.
servidores:
- 55589551/2- rodolfo gadelHa de soUsa - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 5960930/1- tHoMas adaN silva Moraes - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
Período: 25/04 a 30/04/2022 – 05 e ½ diárias.
- 5960946/1- Nabila taiNa Patez silva - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
Período: 26/04 a 30/04/2022 – 04 e ½ diárias
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 781752
PoRtARiA Nº 0617/2022 - GAB/sEMAs 06 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: capacitar a equipe técnica da secretaria Municipal da gestão do 
Meio ambiente e turismo-seMat no município de belterra/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: santarém/Pa e belterra/Pa.
Período: 25/04 a 27/04/2022 – 02 e ½ diárias.
servidora:
- 5920051/2- olgaNetH Moreira de oliveira - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 781817
PoRtARiA Nº0713/2022 - GAB/sEMAs 19 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: como complementação, referente a Portaria Nº 
0550/2022-seMas de 29/03/2022, publicada no doe nº 34.915 do dia 
31/03/2022;
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Paragominas/Pa
Período: 01/04/2022– 01 diária.
servidor:
- 5945962/ 2 - Higo costa dos saNtos - (assessor)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administra-
tiva e financeira, em exercício

Protocolo: 787367

féRiAs
.

PoRtARiA Nº673/2022 - DGAf/GAB/sEMAs, 13/04/2022
coNceder 25(vinte e cinco) dias das férias regulamentares, a servidora 
eriKa lUiza soUza de araUjo, matricula 8001313/ 2, ocupante do car-
go de técnico em gestão de Meio ambiente, lotada na diretoria de fiscali-
zação ambiental, no período de 05/07/2022 a 29/07/2022, referente exer-
cício 2020/2021, interrompidas através da portaria nº 2126/2021–dgaf/
gab/seMas de 17/11/2021, publicada no doe nº 34.770 de 19/11/2021.
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 787140
PoRtARiA Nº 688/2022-DGAf/GAB/sEMAs, 14/041/2022

conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora  abaixo:

MAtRicuLA sERviDoR ExERcício PERíoDo DE Gozo

80015499/ 1 YasMiN correa aYres 2021/2022 11/05/2022 a 25/05/2022 e
26/12/2022 a 09/01/2023

HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 787125

.

.

EDitAL DE NotificAção
.

NotificAção 155446 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022
À
leoNide josÉ caixeta
eNd: vic. traNsiriri KM 170-vic. Nova PoNtal -toca do saPo
ceP: 68.378-899 -altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LEONIDES JOSÉ CAI-
XETA, CPF: 512.791.856-00, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 11520/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00282/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 198,5327 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155450 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Marcicleia ferNaNdes dos saNtos
eNd: regiÃo taNcredo Neves s/N
ceP: 68.380-000 -sÃo fÉlix do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARCICLEIA FERNANDES 
DOS SANTOS, CPF: 013.390.972-73, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 13134/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-03-00254/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 18,398 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155459 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Marcicleia ferNaNdes dos saNtos
eNd: regiÃo taNcredo Neves s/N
ceP: 68.380-000 -sÃo fÉlix do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUIZ FERNANDO SOA-
RES PEREIRA, CPF: 030.173.112-87, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 5590/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-02-00373/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 18,5429 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotificAção 155460 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022
À
leilceir Pereira de oliveira
eNd: vc cobra cHoca, Nr 200 sitio boa vista (trav. 45 sÃo fraN-
cisco)
ceP: 68.383-000 -vitÓria do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LEILCEIR PEREIRA DE 
OLIVEIRA, CPF: 234.707.122-04, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1347/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/20-04-00160/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 9,72 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155461 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
leNilsoN de oliveira
eNd: rod. Pa 167, KM 27, s/N - zoNa rUral
ceP: 68.360-000 - seNador josÉ Porfirio - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LENILSON DE OLIVEI-
RA, CPF: 801.426.482-72, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 10723/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00418/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 1,48 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da 
lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155464 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
lizoNaldo loPes de soUsa
eNd: br 230 KM 292 (seNtido Mar x atM), vc. sÃo viceNte raMal 
loNtrÃo KM 60
ceP: 68.485-000 - Pacajá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LIZONALDO LOPES DE 
SOUSA, CPF: 858.265.881-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 12890/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-01-00171/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 11,665 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155465 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
lUiz ferreira da silva filHo
eNd: br 230-adt 30 KM Na viciNal HP, s/N - zoNa rUral
ceP: 68.485-000 - Pacajá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUIZ FERREIRA DA SILVA 
FILHO, CPF:882.254.961-91, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 13593/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00403/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 13,03 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotificAção 155467 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022
À
lUis alves de oliveira carNeiro
eNd: vc. 243, lado Norte, KM 23 - zoNa rUral.
ceP: 68.485-000 - Pacajá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUIS ALVES DE OLIVEI-
RA CARNEIRO, CPF: 720.806.122-04, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 5139/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-01-00191/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 4,7671 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155469 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
leNilsoN alMeida saNtos
eNd: br 230 traNsaMazoNica, KM 142, atM-Mrb, vc. 3 barracas a 
30 KM da faixa
ceP: 68.485-000 - Pacajá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LENILSON ALMEIDA SAN-
TOS, CPF: 861.092.512-91, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 13606/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-04-00406/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 22,26 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155471 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
lUcilia Maria NogUeira MartiNs
eNd: viciNal caNoPUs
ceP: 68.370-000 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUCILIA MARIA NOGUEI-
RA MARTINS, CPF: 548.073.521-72, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 14244/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-05-00478/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 96,97 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155528 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
lUziNeide braNcHes dias
eNd: av. traNsaMazôNica Nº 630 - bela vista
ceP: 68.180-000 - itaitUba - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUZINEIDE BRANCHES 
DIAS, CPF: 369.651.892-15, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 14627/2020, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-03-00277/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 4,005 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotificAção 155531 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022
À
lUciaNe vieira de brito
eNd: av.josÉ lázaro bUbola s/N - ceNtro-residêNcia
ceP: 68.193-000 - Novo Progresso - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) LUCIANE VIEIRA DE BRITO, CPF: 
057.825.803-05, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
14627/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-05-00432/geflor, 
lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 5,14 hectares de vegetação nati-
va,objeto de especial preservação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou 
licença do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o 
art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155532 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
MUriHel goMes da silva
eNd: av. das NaÇÕes 1581 - PriMavera - zoNa rUral
ceP: 68.371-000 - altaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MURIHEL GOMES DA 
SILVA, CPF: 964.146.343-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 8188/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00228/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 45,03 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155534 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
MoisÉs alexaNdre soares
eNd: aveNida fdas NaÇÕes 1587 - PriMavera
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MOISÉS ALEXANDRE 
SOARES, CPF: 707.973.972-13, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 5903/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-02-00341/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desma-
tar 67,79 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/
do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155535 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Maria Patricia soUsa ferreira
eNd: rUa treze 638 - cidade Nova
ceP: 68.515-000 - ParaUaPebas - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA PATRICIA SOU-
SA FERREIRA, CPF: 004.462.682-75, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 14261/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-05-00459/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 5,73 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155538 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
MaNoel Meirelles
eNd: eNtrada traNsriri eNtra Na vila PriMavera a direita, 9 KM 
adeNtro - zoNa rUral
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MANOEL MEIRELLES, CPF: 
046.897.471-72, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 11893/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/21-03-00349/

geflor, lavrado na sede desta secretaria, por desmatar 28,259 hecta-
res de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro do bioma 
amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental competente ou 
com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto federal Nº 
6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, da/do da lei estadual 
Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
- art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155587 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Maria das dores bezerra da silva
eNd: sitio boM jesUs
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA DAS DORES BE-
ZERRA DA SILVA, CPF: 888.283.953-20, notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 6767/2021, no qual consta o auto de infra-
ção aUt-2-s/21-02-00253/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 25,77 bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155589 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
MarleNe MeNdes de oliveira
eNd: viciNal do tUcUbará - zoNa rUral
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA ODETE FERREIRA LIMA, 
CPF: 598.433.731-20, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
1621/2021, no qual consta o auto de infração aUt-2-s/20-10-00532/geflor, la-
vrado na sede desta secretaria, por desmatar 8,72 bioma amazônico,sem autoriza-
ção ou licença do órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. contra-
riando o art. 50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, 
inciso vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155592 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
MarcUs viNiciUs carNeiro torres de PaUla
eNd: av. goias 2186- sÃo fraNcisco
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU- Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARCUS VINICIUS CAR-
NEIRO TORRES DE PAULA, CPF: 700.495.614-80, notificado de acordo com 
o auto do Processo infracional Nº 14263/2021, no qual consta o auto de 
infração aUt-2-s/21-04-00447/geflor, lavrado na sede desta secretaria, 
por desmatar 34,91 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do 
órgão ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 
50, do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso 
vi, da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da 
lei federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155593 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Maria valderei dos saNtos
eNd: rod. Pa 256 KM 50, adeNtraNdo estrada viciNal da 20
ceP: 68.630-899 - ParagoMiNas - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA VALDEREI DOS 
SANTOS, CPF: 376.082.072-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 14133/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/21-05-00471/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 9,085 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.



diário oficial Nº 34.940   45Quarta-feira, 20 DE ABRIL DE 2022

NotificAção 155594 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022
À
MaNoel jesUs de assUNÇÃo
eNd: aveNida aMazoNas 895
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MANOEL DE JESUS AS-
SUNÇÃO, CPF: 040.719.912-83, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1440/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/20-09-00634/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 313,07 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155595 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Maria dYelia goMes da silva
eNd: MargeM esqUerda do rio xiNgU, regiÃo ceNtral, vc. dUreis 
KM 20.
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA DYELIA GOMES 
DA SILVA, CPF: 072.005.551-26, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 13786/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/21-04-00275/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 1,4502 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155597 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Maria HeleNa Maia dos saNtos
eNd: rUa PiaUi s/N - jardiM da Praia
ceP: 68.200-000 - aleNqUer - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA HELENA MAIA 
DOS SANTOS, CPF: 311.497.072-91, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1779/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/20-10-01022/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 2,41 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155599 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
Maria odete MoUra alves
eNd: regiÃo da PriMavera s/N - zoNa rUral - fazeNda saNta lUzia
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MARIA ODETE MOURA 
ALVES, CPF: 298.189.072-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 5886/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/21-02-00325/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 19,34 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155601 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
fabio alves dos saNtos
eNd: vc do KM 155, s/N - vila do KM 155 - Norte
ceP: 68.140-000 - UrUará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FABIO ALVES DOS SAN-
TOS, CPF: 843.565.292-00, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 12017/2021, no qual consta o auto de infração aUt-
2-s/21-03-00328/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 26,97 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 

do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155604 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
fraNcisco evaNdro Nobre
eNd: rod. br 230 KM 30 - fazeNda caNto boNito
ceP: 68.485-000 - Pacajá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FRANCISCO EVANDRO 
NOBRE, CPF: 945.814.283-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 13127/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/21-04-00253/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 62,71 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155611 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
fraNcisco das cHagas loPes
eNd: rUa coelHo Neto 35 eNfreNte a oficiNa de bicicleta - josÉ 
rasteiro
ceP: 68.590-000 - jacUNdá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FRANCISCO DAS CHA-
GAS LOPES, CPF: 003.699.972-55, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 4061/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-01-00379/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 2,6167 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155614 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
fraNcisco Mello dos saNtos
eNd: trav. MaNoel sabiNo 13 - leitoso
ceP: 68.165-000 - rUrÓPolis - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FANCISCO MELLO DOS 
SANTOS, CPF: 400.456.339-91, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 14270/2021, no qual consta o auto de infração aU-
t-2-s/21-04-00452/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por des-
matar 08,68 de bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotificAção 155757 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022

À
fabiaNa daMasceNo dos saNtos
eNd: viciNal olHo da oNÇa, KM 45, regiÃo da cUtia
ceP: 68.380-000 - sÃo fÉlix do xiNgU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FABIANA DAMASCENO 
DOS SANTOS, CPF: 027.634.242-95, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 6772/2021, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/21-02-00287/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 55,31 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotificAção 155758 GEfLoR/cofisc/Difisc/sAGRA/2022
À
erloNilsoN esteves de Macedo
eNd: rUa gabriel soares s/N - ceNtro
ceP: 68.575-000 - PiÇarra - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ERLONILSON ESTEVES 
DE MACEDO, CPF: 711.542.992-87, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 33037/2020, no qual consta o auto de infração 
aUt-2-s/20-09-00550/geflor, lavrado na sede desta secretaria, por 
desmatar 7,33 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preser-
vação, dentro do bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, 
do decreto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso vi, 
da/do da lei estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei estadual Nº 5887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 787101
NotificAção N°.: 155448/GERAD/cofisc/Difisc/

sAGRA/2022
À
Weber desvastato
end: vila sÃo jorge, tv sÃo lUiz, s/N
ceP: 68725-000 igarapé-açu - Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa WEBER DEVASTATO, notificada 
de acordo com os autos do Processo administrativo infracional n° 
15028/2020, no qual consta o auto de infração n° aUt-1-s/20-04-00167, 
lavrado na sede desta secretaria, ante a constatação do exercício de 
captação de água superficial, em face de deixar de atender, no prazo 
estabelecido, aos itens da Notificação n° 77188/GEOUT/COR/DIREH/
sagrH/2015, emitida por esta secretaria de estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade, contrariando o art. 80 do decreto federal n° 6.514/2008, 
enquadrando-se no art. 118 inciso vi da lei estadual n° 5.887/1995, em 
consonância com o art. 70 da lei federal n° 9.605/1998 e
art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5.887/95.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotificAção N°.: 155445/GERAD/cofisc/Difisc/
sAGRA/2022

À
zaMaria da silva ferreira
end: raMal do arieNga s/N,bairro:zoNa rUral
ceP: 68440-000 abaetetuba - Pa
Pelo presente instrumento, fica a senhora ZAMARIA DA SILVA FERREIRA, 
notificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional nº 
19185/2021 no qual consta o auto de infração nº aUt-1-s/21-06-00426, 
lavrado por esta secretaria, ante a constatação do exercício de captação de 
água em manancial superficial, em face de não cumprir as Condicionantes 
itens 1, 2, 3, 4 e 5 da declaração de dispensa de outorga nº 2531/2019, 
no prazo estabelecido na mesma, desobedecendo às normas legais ou re-
gulamentares, contrariando art. 66, Parágrafo único, inciso ii do decreto 
federal nº 6.514/2008, art. 81, inciso iii, da lei estadual nº 6.381/2001 
e do art. 81, inciso vi, da lei estadual nº 6.381/2001, enquadrando-se 
no art. 118, inciso i e vi, da lei estadual nº 5.887/1995, em consonância 
com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 e do art. 225, da constituição 
federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência de presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessária em atendimento ao 
disposto no art. 140 da lei estadual nº 5.887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
À

NotificAção N°.: 155439/GERAD/cofisc/Difisc/
sAGRA/2022

f.c. a de jesUs Me
end: PassageM cafeteUa s/N
bairro: cafeteUa
ceP: 68640-000 ourém - Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa F. C. A DE JESUS ME, notifi-
cada de acordo com os autos do Processo administrativo infracional nº 
14032/2021 no qual consta o auto de infração nº aUt-1-s/21-04-00407, 
lavrado por esta secretaria, ante a constatação do exercício de fabricação 
de artefatos cerâmicos, em face de descumprir as fases do licenciamento 
ambiental, bem como operar sem a devida licença ambiental de operação, 
contrariando o art. 93, da lei estadual nº 5.887/1995; art. 8, inciso i, ii, e 
iii, do coNaMa nº 237/1997 e do art. 94, da lei estadual nº 5.887/1995, 
enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi, da lei estadual nº 5.887/1995, 
em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 e do art. 225, 
da constituição federal de 1988.

o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei estadual nº 5.887/95.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotificAção N°.: 155442/GERAD/cofisc/Difisc/
sAGRA/2022

À
ebeNezer iNdústria e coMÉrcio de Madeiras eireli
end: eNd. trav. vigia, Nº 19
bairro; ceNtro
ceP; 68695-000 - tailâNdia - Pará
ceP: 68695-000 tailândia - Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa EBENEZER INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP, notificada de acordo com os autos do 
Processo administrativo infracional nº 1631/2021 no qual consta o auto 
de infração nº aUt-1-s/20-12-00411, lavrado por esta secretaria, ante a 
constatação do exercício de captação de água subterrânea, em face de não 
cumprir as condicionantes itens 1, 3, 4 e 5 do anexo i da declaração de 
dispensa de outorga n° 442/2014, infringindo regulamento administrativo 
e desobedecendo às normas legais ou regulamentares, contrariando o art. 
66 Parágrafo único inciso ii do decreto federal n° 6.514/2008 e art.
81 inciso iii da lei estadual n° 6.381/2001, enquadrando-se no art. 118, 
inciso vi da lei estadual nº 5.887/1995, em consonância com o art. 70 da 
lei federal nº 9.605/1998 e art. 225 da constituição federal 1988.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência de presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessária em atendimento ao 
disposto no art. 140 da lei estadual nº 5.887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotificAção N°.: 155444/GERAD/cofisc/Difisc/
sAGRA/2022

À
bUeNo e oliveira ltda
end: rUa 3, s/N, bairro: ciNtUrÃo verde
ceP: 68560-000 santana do araguaia - Pa
Pelo presente instrumento, fica a empresa BUENO E OLIVEIRA LTDA, no-
tificada de acordo com os autos do Processo Administrativo Infracional nº 
23362/2020 no qual consta o auto de infração nº aUt-1-s/20-05-00434, 
lavrado por esta secretaria, ante a constatação do exercício de perfuração 
de poço tubular, em face de perfuração de 01 (um) poço tubular para ex-
tração de água subterrânea sem a devida outorga de direito de Uso de re-
cursos Hídricos, contrariando o art. 81 inciso iii, iv, vi da lei estadual n° 
6.381/2001 e art. 66 do decreto federal n° 6.514/2008, enquadrando-se 
no art. 118, inciso i e vi da lei estadual nº 5.887/1995, em consonância 
com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de ciência de presente 
notificação, que será considerada efetivada 10 (dez) dias após a publica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessária em atendimento ao 
disposto no art. 140 da lei estadual nº 5.887/1995.
este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 785727

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 0712/2022 GAB-sEMAs
o diretor de gestão administrativa e financeira, em exercício, no uso 
das suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 
00657/2022 de 12 de abril de 2022, publicada no doe nº 34.934 do dia 
14 de abril de 2022;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/406254 dPc-seMas;
resolve:
i – tornar sem efeito a Portaria Nº 0680/2022 gab-seMas de 13/04/2022, 
publicada no doe Nº 34.934 do dia 14/04/2022, que concedeu diárias para 
a servidora citada na referida portaria.
belém, 19 de abril de 2022.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
leoPercio barbosa foro
diretor de gestão administrativa e financeira, em exercício.

Protocolo: 787240

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 29311/2015
NoMe do iNfrator: cardoso e qUaresMa coMercio de Madeiras
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei estadual n° 5.887/1995
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 47 paragrafo 1° do decreto fede-
ral 6514/2008 em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabili-
dade - seMas, através de seu titular, deterMiNoU o arqUivaMeNto 
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dos aUtos referente ao auto de infração n° 3085/2015/geflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 62534/2006
NoMe do iNfrator: jaderci cesar cardoso
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iv, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 93, da lei estadual n° 
5.887/1995.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, torNoU seM efeito o auto de infração n° 
0268/2006/dirad, ante a incidência da pretensão executória, nos termos 
do art. 21 do decreto federal 6.514/2008, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 42015/2013
NoMe do iNfrator: georgia joaNY carlos de a. carvalHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 
da lei federal 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
6141/2013/geflor, ante a incidência da prescrição qUiNqUeNal nos ter-
mos do,§ 1° da lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de pro-
duzir efeitos. sendo este arquivado, observando as formalidades legais..

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 2551/2016
NoMe do iNfrator: edvaldo felix de freitas
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 50 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
3342/2016/geflor, ante a incidência da prescrição qUiNqUeNal nos ter-
mos do,§ 1° da lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de pro-
duzir efeitos. sendo este arquivado, observando as formalidades legais..

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 19348/2016
NoMe do iNfrator: eMPreeNdiMeNto e coNstrUÇÃo Portal do lago
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iv, da lei estadual n° 5.887/1995 e no art. 
132, inciso i e vi, da lei 5887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 93 da lei estadual n° 
5.887/1995 , em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da c.f/88.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, torNoU seM efeito o auto de infração 
n° 3787/2016/gerad, ante a incidência da presquição quinquenal, o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando 
as formalidades legais.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 5545/2010
NoMe do iNfrator: sarita da silva liMa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 22 da lei estadual 5887/1995, 
em consonância com o art. 47 do decreto federal 6514/2008, e art. 225 
da constituição da federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração 
n° 3141/2010/geflor, ante a incidência da prescrição qUiNqUeNal nos 
termos do,§ 1° da lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 21129/2015
NoMe do iNfrator: e. a de liMa e cia - Me
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 38 e 93 da lei estadual 
5887/1995, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
7553/2015 ante a incidência do vicio formal, o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as formalidades legais

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso:14910/2012
NoMe do iNfrator: agroPecUaria saNta efigeNia ltda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, torNoU seM efeito o auto de infração 
n° 2446/2012/geflor ante a incidencia da prescrição intercorrente, nos 
termos do artigo 112,§ 2° c/c art. 111, § 4° da lei estadual 8972/2020,o 
que torna o auto incapaz de produzir efeitos . sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 38498/2015
NoMe do iNfrator: josÉ coelHo dos saNtos
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração 
n° 3299/2015/geflor, ante a incidência da prescrição qUiNqUeNal nos 
termos do,§ 1° da lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 43267/2016
NoMe do iNfrator: acorqat-associaÇÃo qUiloMbola bacabal
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: art. 80 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
9277/2016/geflor ante a incidência de tipicidade da conduta perpetrada, 
o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

ExtRAto DE DEcisão
PRocEsso: 10081/2014
NoMe do iNfrator: Pedreira britaMil ltda – fazeNda lagoiNHa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei estadual n° 5.887/1995.
disPositivos legais iNfriNgidos: § 4°, art. 18 res. conama n° 
237/97 e art. 9° do decreto 1.120/2008, em consonância com o art. 70 da 
lei federal 9605/98, e art. 225 da constituição da federal 1988.
PeNalidade: a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas, através de seu titular, tornou seM efeito o auto de infração n° 
2463/2014/gerad com fulcro na sumula 473/stf, ante a perda de objeto 
o que torna o auto incapaz de produzir efeitos. sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

Protocolo: 786782

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº. 233 DE 18 DE ABRiL DE 2022
autorizar o afastamento do servidor carlos da silva chagas matrícula n° 
5960268, nos dias 14 a 15/04/2022, com destino a belém-Pa. objetivo: con-
duzir servidores para belém, que estavam em atividade para renovação e 
elaboração de Plano de Manejo no PesaM. as despesas de viagem serão de 
responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 786800

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA Do tERMo DE HoMoLoGAção, PuBLicADo No D.o.E. 
Nº34.934 DE 14/04/2022

oNDE sE Lê: r$ 357.400,00 e r$ 922.400,00
LEiA-sE: r$ 357.396,00 e r$ 922.396,00

Protocolo: 787024

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 234 DE 18 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal:  conforme processo nº 2022/447725 e art. 145 da lei 
estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Capacitação beneficiamento primário do cacau - Semagri e ICMBio
origem: Marabá-Pa
destino: são felix do xingu-Pa
Período: 16 a 20/05/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
servidor: Keylah regina borges - 5783631 - gerente
emmanuell carrolo sobrinho - 57200772 - técnico em gestão de Meio ambiente
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 786799
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*Republicada por ter saído incorreta DoE N° 34.931/12.04.2022*
iNstRução NoRMAtivA Nº 002 DE 19 DE ABRiL DE 2022

dispõe sobre o conceito, forma, exigência e prazo para envio dos relatórios 
técnicos de gestão e peças complementares que constituirão os processos 
de prestação de contas da utilização dos recursos oriundos do fUNdeflor 
pelos Municípios, nos termos do art. 15, inciso ii, da lei estadual nº 6.963 
de 2007 e alterações.
a PresideNte do iNstitUto de deseNvolviMeNto florestal e 
da biodiversidade do estado do Pará – ideflor-bio, no uso das 
atribuições conferidas pelo decreto estadual s/nº de 17 de janeiro de 
2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.783, e,
considerando o disposto no inciso ii, art. 15, da lei estadual nº 6.963, 
de 2007 e alterações que estabelece que trinta por cento dos recursos do 
fUNdeflor são destinados aos Municípios onde estão situadas as áreas 
florestais de domínio estadual submetidas ao regime de concessão ou 
exploração de compensação de reserva legal;
considerando que os recursos destinados aos Municípios devem ser 
aplicados proporcionalmente à distribuição das florestas públicas estaduais 
submetidas ao regime de concessão ou exploração de gestão de reserva 
legal em suas respectivas circunscrições, com fins de reverterem em prol 
de projetos de uso sustentável dos recursos naturais, conforme previsto no 
inciso ii, art. 5º, do decreto estadual nº 1.051, de 16 de maio de 2014;
considerando que compete ao fUNdeflor, na qualidade de ente 
transferidor, requisitar informações referentes à aplicação dos recursos 
oriundos do Fundo para fins de análise e acompanhamento de sua boa 
e regular utilização, nos termos do § 6º, inciso ii, art. 5º, do decreto 
estadual nº 1.051, de 16 de maio de 2014;
considerando que a prestação de contas dos Municípios deve conter 
elementos e demonstrativos que evidenciem a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos;
considerando a necessidade de disciplinar os documentos para envio 
das informações pelos Municípios para a formalização e instrução dos 
processos de prestação de contas, com objetivo de contribuir para a 
eficiência, eficácia e transparência dos atos da gestão quanto à utilização 
dos recursos oriundos do fUNdeflor;
resolve:
art. 1º. os relatórios de gestão e as peças complementares elaboradas pelos 
Municípios contemplados com recursos públicos oriundos do fUNdeflor, 
para efeito de constituição e análise dos processos de prestação de contas, 
devem ser instruídos, organizados e apresentados ao fundo de acordo com 
as disposições desta instrução Normativa.
§ 1º Para o disposto nesta instrução Normativa, considera-se:
i – Prestação de contas: processo constituído de relatório técnico de gestão 
e peças complementares de natureza fiscal, contábil, orçamentária e/ou 
patrimonial obtidos direta ou indiretamente, elaborados e organizados 
anualmente pelos Municípios para demonstração da boa e regular utilização 
dos recursos oriundos do fUNdeflor;
ii – relatório técnico de gestão: documento elaborado com base na 
descrição sumária dos projetos, programas, ações e/ou atividades 
executadas, metas alcançadas, forma de aplicação dos recursos, valor 
total, valores aportados, documentos comprobatórios das despesas 
realizadas e demais documentos pertinentes, quando cabíveis, e resultados 
alcançados em consonância com a temática de projetos de uso sustentável 
dos recursos naturais;
III – Demonstrativo técnico e financeiro da utilização do recurso: planilha 
contendo resumo das informações administrativas realizadas para a 
consecução dos projetos, programas, ações e/ou atividades técnicas e a 
identificação dos documentos referentes às operações financeiras efetuadas 
no exercício de recebimento do recurso para fins de demonstração de seu 
gerenciamento. 
iv – declaração de utilização de recurso público: documento assinado pelo 
responsável do Município contemplado com recurso oriundo do fUNdeflor 
que consiste na comprovação de sua utilização perante o fundo.
v – Projeto de uso sustentável dos recursos naturais: conjunto de técnicas e 
ações harmonicamente planejadas para uso e aproveitamento dos recursos 
naturais pelo sistema econômico de produção, em um período determinado 
ou contínuo, que respeite a capacidade suporte do ecossistema e preserve 
a diversidade sociocultural local.
§ 2º os relatórios de gestão e as peças complementares que constituem 
a prestação de contas anuais devem abranger a totalidade dos recursos 
oriundos do Fundo e ficarão disponíveis para livre consulta no sítio 

eletrônico oficial do IDEFLOR-Bio, na página do FUNDEFLOR.
art. 2º. Para efeito desta instrução Normativa está sujeito à apresentação 
de relatório de gestão e das peças complementares que constituem a 
prestação de contas o responsável pelos Municípios onde estão situadas as 
áreas florestais de domínio estadual submetidas ao regime de concessão ou 
exploração de compensação de reserva legal contemplados com recursos 
públicos oriundos do fundo.
art. 3º. Para efeito de constituição do processo de prestação de contas será 
admitido pelo fUNdeflor o envio das peças relacionadas a seguir:
i – relatório de gestão;
ii – demonstrativo técnico e financeiro da Utilização de recursos;
iii – extrato bancário do respectivo período de aplicação dos recursos;
iv – declaração de Utilização de recurso Público.
art. 4º. constatada a ausência de documento elencado no art. 3º, o 
FUNDEFLOR notificará os Municípios para devida apresentação no prazo de 
até dez dias corridos a contar do recebimento da notificação.
art. 5º. os relatórios de gestão devem ser apresentados anualmente ao 
fUNdeflor pelos responsáveis dos Municípios contemplados com recursos 
oriundos do Fundo, de acordo com os prazos fixados nesta instrução 
normativa.
§1º os relatórios de gestão e as peças complementares que constituem 
a prestação de contas anual devem ser apresentados ao fUNdeflor 
em meio informatizado, no prazo de até noventa dias corridos a contar 
do primeiro dia útil do exercício subsequente à utilização dos recursos, 
podendo ser prorrogado desde que apresentada justificativa com os 
fundamentos constatados.
art. 6º. os Municípios que não apresentarem os relatórios de gestão e 
as peças complementares que constituem a prestação de contas no 
prazo fixado nesta instrução normativa ficarão impedidos de receber 
novos valores de repasse pelo fUNdeflor até o completo saneamento 
das pendências constatadas, conforme disposto no art. 13, do decreto 
estadual nº 2.237/2010.
art. 7º. a análise dos documentos que constituem o processo de prestação 
de contas dos Municípios, listados no art. 3º, será realizada pela equipe 
técnica do fUNdeflor, conforme procedimento a seguir:
I – 1ª Etapa: verificação dos documentos na forma de checklist;
ii – 2ª etapa: análise da prestação de contas;
iii – 3ª etapa: emissão de parecer técnico conclusivo.
art. 8º. o fUNdeflor terá o prazo de até trinta dias corridos a contar 
do recebimento do relatório de gestão e das peças complementares que 
constituem o processo de prestação de contas dos Municípios para realizar 
a verificação dos documentos, análise e emissão de parecer técnico 
conclusivo sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos.
§1º. Caso não sejam identificadas desconformidades o processo será 
encaminhado ao Presidente do ideflor-bio com sugestão para aprovação 
das contas.
§2º. Caso forem identificadas irregularidades o Município será notificado 
para apresentar correções no prazo de dez dias corridos, contados da data 
de recebimento da notificação.
§3º. expirado o prazo previsto no parágrafo anterior, havendo o saneamento 
das pendências, o processo será considerado regular e encaminhado ao 
Presidente do ideflor-bio com sugestão de aprovação das contas. 
§4º. a Presidência do ideflor-bio poderá submeter à comissão estadual 
de florestas – coMef, em caráter consultivo, o relatório do fUNdeflor 
sobre a prestação de contas dos municípios. 
§5º. Cabe à Presidência do IDEFLOR-Bio expedir despacho final aprovando 
a prestação de contas.
art. 9º. Na hipótese de conclusão pela irregularidade na aplicação de 
recursos e reprovação da prestação de contas, o FUNDEFLOR notificará 
os Municípios para devolução do recurso devidamente atualizado na forma 
da lei.
Parágrafo único. ficarão suspensos os novos repasses até o completo 
saneamento das pendências constatadas, conforme disposto no art. 13, do 
decreto estadual nº 2.237/2010.
art. 10. o fUNdeflor poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos e 
informações, com base no art. 5º, do decreto estadual nº 1.051, de 16 de 
maio de 2014.
art. 11. os casos omissos ou não contemplados neste ato deverão ser 
submetidos à apreciação superior.
art. 12. esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lessa beNgtsoN
Presidente do ideflor-bio
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ANExo i - DEMoNstRAtivo técNico E fiNANcEiRo DE utiLizAção DE REcuRso PúBLico

iDENtificAção DA PREfEituRA MuNiciPAL

PrestaÇÃo de coNtas - exercício .........

deMoNstrativo tÉcNico e fiNaNceiro de UtilizaÇÃo de recUrso Público 

Projeto/Progra-
ma/ação
/atividade

Número do 
Processo

Número do 
contrato contratado cNPj/cPf

(2)Especificação
(1) objeto
valor (r$)

data de 
Publicação 

no doe
vigência

forma de aquisição aditivo

Nota de empenho

desembolso

observação

Número vigência
data de 

Publicação 
no doe

Nota fiscal ordem 
bancária

                 
                 

total   

(1) objeto: aquisição de bens (material de consumo e/ou permanente), obras e serviços diversos; serviço de terceiro; aluguel; ação educacional e outros.

(2) Especificação: Dispensa; Inexigibilidade; Concorrência; Tomada de Preço; Convite; Concurso; Leilão; Pregão; Pregão Eletrônico; Termo de Colaboração; Termo de Fomento; Convênio etc.

Nota: Dependendo do procedimento realizado para aquisição dos bens e/ou serviços, a identificação das informações constantes na planilha poderam ser devidamente ajustadas.

ANExo ii – cHEcKList

cHecKlist 
docUMeNtos de PrestaÇÃo de coNtas – exercício.........

PrefeitUra MUNiciPal de ............................

itEM DiscRiMiNAção AvALiAção

1. docUMeNto de eNcaMiNHaMeNto coNforMe NÃo coNforMe

1.1 Ofício de encaminhamento da prestação de contas contendo informação de confirmação de conta bancária para realização de 
repasse (       ) (       )

2. relatÓrio de gestÃo coNforMe NÃo coNforMe

2.1 descrição dos projetos, programas, ações e atividades técnicas de uso sustentável (       ) (       )

2.2 Metas alcançadas (       ) (       )

2.3 valor total do projeto (       ) (       )

2.4 valor aplicado (       ) (       )

2.5 Público beneficiado (       ) (       )

3. deMoNstrativo tÉcNico e fiNaNceiro da UtilizaÇÃo do recUrso coNfoRME Não coNfoRME

3.1
Planilha com a identificação detalhada das informações administrativas realizadas para a consecução dos projetos, programas, 
ações e/ou atividades de uso sustentável (       ) (       )

4. extrato baNcário coNforMe NÃo coNforMe

4.1 Cópia de extrato bancário para identificação de saldo de conta (       ) (       )

5. declaraÇÃo de UtilizaÇÃo de recUrso Público coNfoRME Não coNfoRME

5.1. declaração assinada pelo responsável do município para comprovação da utilização do recurso público (       ) (       )

Protocolo: 787420
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sEcREtARiA DE EstADo
DE sEGuRANçA PúBLicA
E DEfEsA sociAL

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N.º 594/2022 – ccc/GAB.sAGA/sEGuP
BELéM/PA, 19 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, PaUlo roberto dos saNtos liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
dispõe sobre a substituição de Presidente da comissão designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução de instrumento contratual.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- gab/segUP de 23 de setembro de 
2021 (doe nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), 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° 108/2020 – segUP/Pa, 
celebrado com a empresa radioNeWs coMÉrcio e serviÇo de tele-
coMUNicaÇÃo e iNforMática ltda, decorre do Pregão eletrônico n° 
008/2020– segUP/Pa, oriundo do Processo eletrônico 2019/285299, cujo 
objeto é a eventual contratação de serviços técnicos, especializados, con-
tinuados de captura de imagem, voz e dados por meio de câmeras de 
segurança pública e trânsito, para uso em regime de missão crítica, 24 
(vinte e quatro) horas por dia , 07 (sete) dias por semana, 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias ao ano, de forma ininterrupta, contemplando a 
disponibilização de equipamentos, acessórios, materiais, softwares e rede 
lógica para a transmissão, em regime de locação e incluindo os serviços 
de instalação técnica, configuração, ajustes, otimizações, treinamento de 
usuários, operação assistida, suporte técnico e manutenções preventivas e 
corretivas, a ser implantado para as vias públicas da região metropolitana 
de belém, rodovias estaduais e rodovia br-316 do quilometro 0 (zero) até 
quilometro 18 (dezoito) e outros municípios do estado do Pará, de acordo 
com as condições e especificações do Termo de Referência do edital.
coNsideraNdo o descrito no MeMoraNdo N° 72/2022 - daf/segUP, que 
solicita a substituição do servidor tec cel alexaNdre dias de abreU, 
Matrícula funcional: 58200225/1, nomeado como presidente da comissão 
do contrato em epígrafe, através da Portaria N°1.298/2020 - gab.saga/
segUP, de 05/11/2020, publicada no doe n° 34.398, de 09/11/20;
RESOLVE: Nomear o servidor abaixo, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do contrato n° 108/2020- segUP/Pa:
- teN cel qoPM carlos alexaNdre da crUz de carvalHo, Matrícula 
funcional nº 5755409, Presidente da comissão;
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
PaUlo roberto dos saNtos liMa
secretário adjunto de gestão administrativa

Protocolo: 787284
PoRtARiA N.º 595/2022 – ccc/GAB.sAGA/sEGuP

BELéM/PA, 19 DE ABRiL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, PaUlo roberto dos saNtos liMa, 
no uso de suas atribuições legais, e;
dispõe sobre a substituição de Presidente da comissão designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução de instrumento contratual.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Portaria n° 102/2021- gab/segUP de 23 de setembro de 
2021 (doe nº 34.771 de 27 de setembro de 2021), 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° 028/2021 – segUP/Pa, 
celebrado com a empresa radioNeWs coMÉrcio e serviÇo de teleco-
MUNicaÇÃo e iNforMática ltda, decorre da ata de registro de Preços 
nº 001/2022, oriundo do Pregão eletrônico n° 008/2020 – segUP/Pa, atra-
vés do Processo eletrônico 2020/1044961, cujo objeto é a eventual con-
tratação de serviços técnicos, especializados, continuados de captura de 
imagem, voz e dados por meio de câmeras de segurança pública e trânsito, 
para uso em regime de missão crítica, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
07 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ao ano, 
de forma ininterrupta, contemplando a disponibilização de equipamentos, 
acessórios, materiais, softwares e rede lógica para a transmissão, em regi-
me de locação e incluindo os serviços de instalação técnica, configuração, 
ajustes, otimizações, treinamento de usuários, operação assistida, suporte 

técnico e manutenções preventivas e corretivas, a ser implantado para as 
vias públicas da região metropolitana de belém, rodovias estaduais e ro-
dovia br-316 do quilometro 0 (zero) até quilometro 18 (dezoito) e outros 
municípios do Estado do Pará, de acordo com as condições e especificações 
do termo de referência do edital.
coNsideraNdo o descrito no MeMoraNdo N° 73/2022 - daf/segUP, que 
solicita a substituição do servidor tec cel alexaNdre dias de abreU, 
Matrícula funcional: 58200225/1, nomeado como presidente da comissão 
do contrato em epígrafe, através da Portaria N° 355/2021 - gab.saga/
segUP, de 24/03/2021, publicada no doe n° 34.534, de 26/03/21;
RESOLVE: Nomear o servidor abaixo, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do contrato n° 028/2021 - segUP/Pa:
- teN cel qoPM carlos alexaNdre da crUz de carvalHo, Matrícula 
funcional nº 5755409, Presidente da comissão;
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
PaUlo roberto dos saNtos liMa
secretário adjunto de gestão administrativa

Protocolo: 787313

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA N° 596/2022-sAGA BELéM, 19 DE ABRiL DE 2022
o secretário adjunto de gestão administrativa da secretaria de estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsideraNdo: o art. 81 da lei estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime jurídico único dos servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do estado do Pará.
coNsideraNdo: NúMero do laUdo: 88916
resolve: Prorrogar por 90(noventa) dias de licença saúde, a servido-
ra aMazoNiNa reis e silva, técnico de administração e finanças, Mf nº 
3152847/1, no período de 29/01/2022 à 28/04/2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
PaUlo roberto dos saNtos liMa
secretário adjunto de gestão administrativa da segUP

Protocolo: 786888

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 003/2022/ccv/sEGuP
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2021/863189

exercicio: 2022
origem: Pregão eletrônico nº 017/2021 segUP-Pa
objeto: aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo - iMPo 
para estruturar o comando de Missões especiais - cMe da Polícia Militar 
do estado do Pará do convênio nº 907362/2020/segeN - secretaria de 
gestÃo e eNsiNo eM segUraNÇa Pública/MiNistÉrio da jUstiÇa.
data de assinatura: 13/04/2022.
fundamentação legal: Parecer jurídico n° 148/2022 - coNjUr/segUP
vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023.
valor global: r$ 400.798,13 ( quatrocentos mil, setecentos e noventa e 
oito reais e treze centavos).
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - gerenciamento das 
ações integradas de segurança Pública Natureza - 339030 fonte - 0106.
contratada: coNdor sociedade aNôNiMa iNdústria qUÍMica.
cNPj: 30.092.431/0001-96
endereço: rua armando dias Pereira, nº 160, Nova iguaçu, rio de janeiro. 
ceP: 26.053-640.
representante da empresa: luiz cristiano vallim Monteiro.
ordenador da despesa: Paulo roberto dos santos lima - secretário adjun-
to de gestão administrativa/segUP-Pa

Protocolo: 786843
coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 063/2022-sEGuP/PA

Processo: 2022/57410
exercício: 2022
origem: adesão a ata de registro de PreÇo N° 48/2021 oriundo do Pre-
gão eletrônico para registro de Preços - Planejamento n° 47/2021-PMMg.
Objeto: Aquisição de rádios transceptores fixos, móveis e portáteis e seus 
acessórios, conforme especificações e condições previstas no edital e seus 
anexos, para atendimento às demandas dos órgãos que compõe o sistema 
de segurança Pública do Pará, assim como para a manutenção e expansão 
da rede de radiocomunicação da secretaria de estado de segurança Públi-
ca e defesa social do Pará (segUP-Pa)
fundamentação legal: Parecer jurídico N° 160/2022-coNjUr
data da assinatura: 18/04/2022
vigência: 18/04/2022 à 17/04/2023
valor global: r$ 2.319.000,00 (dois milhões, trezentos e dezenove mil reais).
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - gerencimento 
das ações integradas de segurança Pública; Natureza: 449052; fonte: 
0301; Pi: 1050008264e.
contratada: Motorola solUtioNs ltda
cNPj: 10.652.730/0001-20
endereço: av. Magalhães de castro, nº 4.800, salas comerciais 81 e 82 
(8º andar), torre 3 do condomínio jardim corporate center, continental 
tower, bairro: buntantã, ceP: 05.676-120, na cidade de são Paulo/estado 
de são Paulo.
ordenador: PaUlo roberto dos saNtos liMa - secretário adjunto de 
gestão administrativa

Protocolo: 787273
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tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção DE tREM Nº 11 – fEsPDs.
o secretário execUtivo do fUNdo estadUal de segUraNÇa Pú-
blica e defesa social - fesPds, no exercício das atribuições legais 
previstas na resolUÇÃo Nº 001/2020 – fesPds , publicada no doe nº 
34.420, de 27 de novembro de 2020, após analisar o termo de recebi-
mento e exame de Material (treM), elaborado pela comissão de fiscaliza-
ção do contrato administrativo Nº 016/2021- segUP/fesPds/Pa, desig-
nados através da Portaria nº 111/2021 - gab/segUP, publicado no doe Nº 
34.749, de  27 de outubro de 2021, cujo objeto é a contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de munições calibre 12 afim de atender 
as demandas de projetos do fundo estadual de segurança Pública e defesa 
social, proveniente do contrato celebrado entre o fUNdo estadUal de 
segUraNÇa Pública e defesa social - fesPds e a empresa coMPa-
NHia brasileira de cartUcHos - cbc , cNPj: 57.494.031/0001-63.
resolve:
art. 1º coNcordar com o parecer da comissão de fiscalização do referi-
do treM, no sentido de que os materiais constantes no documento auxiliar 
da Notas fiscais eletrônicas – daNfe de número: 000220817, série:001, 
se encontram em estado de novo, em perfeitas condições de serem utili-
zados no serviço da corporação e atendem às condições estabelecidas nos 
termos das Notas de empenho Nº 2022Ne00004;
registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém, 19 de abril de 2022.
WagNer lUiz de aviz carNeiro – teN cel qoPM
secretário executivo do fesPds

Protocolo: 787294

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 579/2022-sAGA
objetivo: Para realizar manutenção na embarcação grUPaMeNto flUvial g09.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): MUaNa/Pa
PerÍodo: 08 à 11.04.2022
qUaNtidade de diárias: 3 ½ (três e meia)
servidor(es): aNdersoN Moraes castro, Mf: 5946272-2
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 580/2022-sAGA
objetivo: À serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): caMetá e adjacêNcias/Pa
PerÍodo: 30.03 à 04.04.2022
qUaNtidade de diárias: 5 ½ (cinco e meia)
servidor(es): doMiNgos goNzaga costa, Mf: 5856590-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 581/2022-sAGA
objetivo: Para cumprir escala de serviço extraordinário.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): cHaves/Pa
PerÍodo: 02 à 04.04.2022
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
servidor(es): teN cel bM cledsoN de soUsa oliveira, Mf: 
54185292-1
Maj bM zilvaNdro PiNHeiro de Macedo, Mf: 571741091
sUb teN bM Marcos cleisoN barros MartiNs, Mf: 5427991
sgt bM ferNaNdo vascoNcelos de liMa jUNior, Mf: 5826799-1
sgt PM brUNo leoNardo de fraNÇa gasPar, Mf: 57199641-1
cb PM aNdersoN fábio araUjo farias, Mf: 54190301-2
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 582/2022-sAGA
objetivo: Para transporte de servidores da PMPa, segUP e graesP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo: 04 à 05.04.2022
qUaNtidade de diárias: 1 ½ (uma e meia)
servidor(es): MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
Haroldo caÑizo Pereira, Mf: 54197238-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 583/2022-sAGA
objetivo: Para a inauguração da base do graesP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo: 05 à 06.04.2022
qUaNtidade de diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
servidor(es): cel PM arMaNdo coNceiÇÃo de Moraes goNÇalves, 
Mf: 5264162-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 584/2022 –sAGA
objetivo: Para realizar manutenção na embarcação grUPaMeNto flUvial g09.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019-sead
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): MUaNa/Pa

PerÍodo: 08 à 11.04.2022
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
servidor (es): 3° sgt PM jacob raMos de arrUda, Mf: 5789036-1
cb PM iraNildo dos saNtos NasciMeNto, Mf:4219372-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 585/2022-sAGA
objetivo: Para participar do Projeto “segUraNÇa Por todo o Para”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): sÃo fÉlix do xiNgU/Pa
PerÍodo: 10 à 16.04.2022
qUaNtidade de diárias: 07(sete) de alimentação e 06(seis) de pousada
servidor(es): teN cel PM MarcUs viNiciUs de castro alves, Mf: 
5808103-1
sd PM lUis Mario da silva MarqUes, Mf: 5944656-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 586/2022-sAGA
objetivo: Para realizar o transporte da comitiva do governador.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): alMeriM/Pa
PerÍodo: 02.04.2022
qUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): teN cel PM arMaNdo aUgUsto coelHo da silva bit-
teNcoUrt, Mf: 5755310-1
qUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): Haroldo caÑizo Pereira, Mf: 54197238-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 587/2022-sAGA
objetivo: Para realizar o transporte da comitiva do governador.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): alMeriM/Pa
PerÍodo: 02.04.2022
qUaNtidade de diárias: 01(uma) de alimentação
servidor(es): cel PM cristiaNo joÃo loUreiro liMa, Mf: 5678382-1
Maj PM Marcelo Pereira sá, Mf: 54197044-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 588/2022-sAGA
objetivo: Para participar do Projeto “segUraNÇa Por todo o Para”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): sÃo fÉlix do xiNgU/Pa
PerÍodo: 10 à 13.04.2022
qUaNtidade de diárias: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
servidor(es): cb PM fraNcisco ribeiro de MeNezes jUNior, Mf: 
5722202-2
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 589/2022-sAGA
objetivo: a serviço da segUP
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): jacUNdá/Pa
PerÍodo: 18 à 25.04.2022
qUaNtidade de diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
servidor(es): 3° sgt PM cleber joÃo gaia saNtos, Mf: 54193191
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 590/2022-sAGA
objetivo: Para participar da “oPeraÇÃo tiradeNtes 2022”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 21 à 25.04.2022
qUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
servidor(es): cb PM NeHeMias Peixoto soares, Mf: 57222471-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 591/2022-sAGA
objetivo: Para participar da “oPeraÇÃo seMaNa saNta 2022”.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): saliNÓPolis/Pa
PerÍodo: 14 à 18.04.2022
qUaNtidade de diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
servidor(es): 3° sgt PM Mariel dos saNtos dias, Mf: 57199484
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 597/2022-sAGA
objetivo:  a serviço da segUP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): jacareacaNga, saNtarÉM, aNaPú, trairÃo, Novo Pro-
gresso e tailâNdia/Pa
PerÍodo: 28.03 à 07.04.2022
qUaNtidade de diárias: 10 ½ (dez e meia)
servidor(es): aMarildo leite dos saNtos, Mf: 5579376
jôNatas rabelo galvÃo, Mf: 5876842-1
deidY goMes da silva saNtaNa, Mf: 57207614
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 598/2022-sAGA
objetivo: Para realizar visita técnica.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): acará e toMÉ aÇU/Pa
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PerÍodo: 30.03 à 01 .04.2022
qUaNtidade de diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
servidor(es): 3° sgt bM MaUro aNdrÉ dos saNtos fUrtado, Mf: 
57173859-1
3° sgt PM lidiaNe NUNes teNÓrio PiNHeiro, Mf: 54193073
qUaNtidade de diárias: 2 ½ (duas e meia)
servidor(es): Maria cristiNa foNseca de carvalHo, Mf: 57207763
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

Protocolo: 787295

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

toRNAR sEM EfEito A PuBLicAção coNstANtE No DiÁRio 
oficiAL Nº 34.936 DE 18/04/2022, refereNte À diarias de Por-
taria Nº 574/2022 - saga, qUe geroU o Protocolo de PUblicaÇÃo: 
786086.
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa.

Protocolo: 787355

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA nº 014/2022 - EPPM – objeto: Nomear o 2º teN qoPM rg 
42864 gilsoN leaNdro libÓrio goNdiM, em substituição ao 2º teN 
qoaPM rg 17154 liNo alberto PiNHo para exercer a função de fiscal 
do acordo de cooperação nº 009/2019. Partes: PMPa e Prefeitura Muni-
cipal de cametá/Pa, 13/04/2022. josÉ dilsoN Melo de soUza júNior 
– comandante-geral da PMPa.

Protocolo: 787381
PoRtARiA nº 015/2022 – EPPM - objeto: Nomear o Maj qoPM rg 
29204 josÉ de jesUs PalHeta júNior, para exercer a função de fis-
cal do termo de execução descentralizada nº 002/2022. Partes: PMPa e 
secretaria de estado de segurança Pública e defesa social, 13/04/2022. 
josÉ dilsoN Melo de soUza júNior – comandante-geral da PMPa.

Protocolo: 787389

.

.

ERRAtA
.

Errata das Portarias Nº 2088, 2089, 2090, 2091/2021/Di/Df, con-
tidas no doe nº 34.753 do dia 29/10/2022; onde Lê-se: objetivo: refor-
ço de Policiamento; Leia-se: a serviço da PMPa. ordenador: robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da Portaria Nº 2039/21/Di/Df, contida no doe nº 34.749 do 
dia 27/10/2021; onde Lê-se: Período: 18/11/2021. Leia-se: 18/10/2021. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da Portaria Nº 97/21/Di/Df, contida no doe nº 34.787 do dia 
07/12/2021; onde Lê-se: servidores: sgt PM claudio rodrigues alves; 
cPf: 570.475.102-40; Leia-se: sgt PM claudio rodrigues alves; cPf: 
570.475.102-49. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra.
Errata da Portaria Nº 577/21/Di/Df, contida no doe nº 34.808 do dia 
23/12/2021; onde Lê-se: servidores: sgt PM edmilson da silva sousa; 
cPf:592.561.172-15; valor: r$ 596,32. Leia-se: sgt PM edmilson da sil-
va sousa; cPf:592.561.172-15; valor: r$ 696,32. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da Portaria Nº 714/22/Di/Df, contida no doe nº 34.872 do dia 
22/02/2022; onde Lê-se: Período: 25/02 a 02/03/2022. Leia-se: 24/02 
a 02/03/2022. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra.
Errata da PoRtARiA Nº 971/22/Di/Df, contida no doe nº 34.884 do 
dia 08/03/2022; onde Lê-se: servidores: cb PM Wilson
gonçalves; Leia-se: servidores: cb PM Wilson goncalves; ordenador: 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.

Protocolo: 787008
Errata da Portaria Nº 1645/22/Di/Df, contida no doe nº 34.934 do 
dia 14/04/2022; onde Lê-se: servidores: rafael da silva fernandes; cPf: 
839.501.922-04; valor: r$ 1.266,00; Leia-se: servidores: cb PM rafael 
da silva fernandes; cPf: 839.501.922-04; valor: r$ 1.266,00 ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.

Protocolo: 787037

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção 
Nº 014/2022/cPL/PMPA

PAE Nº 2022/310681
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPj/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:

cuRso DE foRMAção DE oficiAis – cfo 2021/2024
DisciPLiNA DocENtE cPf vALoR

treiNaMeNto fÍsico Militar i joÃo batista PiNHeiro 368.700.992-00 r$ 4.620,00
valor total r$ 4.620,00

valor total coM PatroNal r$ 5.544,00

do objeto: contratação de professores e/ou instrutores para ministrarem 
aulas no cUrso de forMaÇÃo de oficiais - cfo 2022/2023, em subs-
tituição ao docente Mario lUis cardoso oliveira, o qual havia sido 
contratado através do termo de inexigibilidade Nº 004/2022/cPl/PMPa, 
publicado no doe N° 34.845, de 27 jaN 22.
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de iNexigibilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor estiMado: r$ 5.544,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro 
reais).
recUrsos orÇaMeNtários: Programa: 1502 – segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros serviços de terceiros 
- Pessoa física; 3.3.90.47.00 - obrigações tributarias e contributivas; Pi: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordeNador resPoNsável: josÉ dilsoN Melo de soUza júNior – 
cel PM, coMaNdaNte - geral da PMPa
foro: belém – estado do Pará.
data: 18 de abril de 2022.
josÉ dilsoN Melo de soUza júNior - cel PM rg 18044
coMaNdaNte-geral da PMPa

Protocolo: 787385

.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
PRocEsso PAE Nº 2022/310681
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 014/2022/cPl/PMPa visando à contratação de professores 
e/ou instrutores para ministrarem aulas no cUrso de forMaÇÃo de ofi-
ciais - cfo 2022/2023, em substituição ao docente Mario lUis cardo-
so oliveira, o qual havia sido contratado através do termo de inexigibili-
dade Nº 004/2022/cPl/PMPa, publicado no doe N° 34.845, de 27 jaN 22.
valor: r$ r$ 5.544,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais).
belém - Pa, 18 de abril de 2022.
josÉ dilsoN Melo de soUza júNior - cel PM rg 18044
coMaNdaNte-geral da PMPa

Protocolo: 787388

.

.

APostiLAMENto
.

3º APostiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 031/2021 
– ccc/PMPA. Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
031/2021-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a empresa t a M co-
MÉrcios e serviÇos ltda-ePP, cujo objeto consiste no “contratação 
de Pessoa jurídica especializada na Prestação de serviço de Manuten-
ção Preventiva e corretiva, instalação, desinstalação e reinstalação de 
ares-condicionados “; onde se lê: Programa: 1297 - Manutenção da 
gestão; ação(projeto/atividade): 26/8338 - operacionalização das ações 
administrativas; Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de consumo; 
33.90.37 - locacao de Mao-de-obra; 3.3.90.39 - outros serviços de 
terceiros - Pj; 4.4.90.52 - equipamento e Material Permanente; fonte do 
recurso: 0101 (recursos ordinários); Pi: 4120008338c; 4120008338e; 
Leia-se: Programa: 1297 - Manutenção da gestão; ação(projeto/ativi-
dade): 26/8338 - operacionalização das ações administrativas; Natureza 
da despesa: 33.90.30 - Material de consumo; 33.90.37 - locacao de 
Mao-de-obra; 3.3.90.39 - outros serviços de terceiros - Pj; 4.4.90.52 
- equipamento e Material Permanente; fonte do recurso: 0101 (recursos 
ordinários); Pi: 4120008338c; 4120008338e; belém/Pa, 19 de abril de 
2022; josÉ dilsoN Melo de soUza júNior – cel qoPM rg 18044; 
comandante geral da PMPa.

Protocolo: 786861

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

ExtRAto DE PoRtARiA DE coNcEssão – ERRAtA
PoRtARiA Nº 382/2022-DGA/suP fuNDos; PUblicada No doe 
Nº 34.919, de 04/04/2022; No caMPo destiNado ao eleMeNto de 
desPesa; oNDE sE Lê: 33.90.30 – Material de coNsUMo; LEiA-sE 
33.90.39 – serviÇo de terceiros Pessoa jUrÍdica; ordeNador de 
desPesas: robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra, cel PM.
PoRtARiA Nº 458/2022-DGA/suP fuNDos; PUblicada No doe Nº 
34.919, de 04/04/2022; No caMPo destiNado ao eleMeNto de des-
Pesa; oNDE sE Lê: 33.90.39 – serviÇo de terceiros Pessoa jUrÍ-
dica; LEiA-sE; 33.90.30 – Material de coNsUMo; ordeNador de 
desPesas: robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra, cel PM.

Protocolo: 786926
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DiÁRiA
.

Portaria Nº 1783/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento 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 ali-
mentação e 01 de pousada; servidores: sgt PM deoclecio da silva cos-
ta; cPf: 492.131.052-15; valor: r$ 395,64. sd PM daniel Hugo cami-
nha 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 1806/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
tiradeNtes); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt PM 
rogério soares Pereira; cPf:  727.732.192-87; valor: r$ 1.318,80. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1807/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. tiradeNtes); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: 
sgt PM Marcio antonio gonçalves Meireles; cPf: 425.743.582-87; valor: 
r$ 1.318,80. cb PM eldo souza da costa; eldo souza da costa; cPf: 
002.554.972-37; valor: r$ 1.266,00. ordenador: cel qoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1808/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
tiradeNtes); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: cb PM 
diego dias Martins; cPf: 904.680.742-87; valor: r$ 1.266,00. cb PM alex 
santana Martins; cPf: 540.904.662-53; valor: r$ 1.266,00. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1836/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
tiradeNtes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: belém-Pa; destino: Nova timboteua-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
quantidade de diárias: 06 diária(s) de alimentação e 05 diária(s) de Pou-
sada; servidor: sgt PM claudionor da silva ramos; cPf: 245.362.102-53; 
valor: r$1.450,68. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHo-
sa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1837/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ti-
radeNtes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; quantidade de 
diárias: 05 diária(s) de alimentação e 05 diária(s) de Pousada; servidor: sgt 
PM Ywandey de sena gomes; cPf: 936.626.532-49; valor: r$870,40. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1838/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
tiradeNtes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
quantidade de diárias: 05 diária(s) de alimentação e 05 diária(s) de Pou-
sada; servidores: Maj PM sérgio sarmento de oliveira; cPf: 727.322.452-
91; valor: r$1.582,60. cb PM amanda lopes Mota; cPf: 808.680.882-34; 
valor: r$1.266,00. cb PM Wellington bruno Nascimento brandao; cPf: 
901.546.732-34; valor: r$1.266,00. ordenador: cel qoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1839/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: eldo-
rado dos carajás-Pa; Período: 08 a 13/04/2022; quantidade de diárias: 06 
diária(s) de alimentação e 05 diária(s) de Pousada; servidores: sgt PM 
Nilzete bentes Machado; cPf: 393.826.212-53; valor: r$1.450,68. sgt 
PM deoclecio da silva costa; cPf: 492.131.052-15; valor: r$1.450,68. 
sgt PM ivan souza da silva; cPf: 595.454.702-59; valor: r$1.450,68. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1840/22/Di/Df – objetivo: a fim de cumprir diligências 
de siNd.; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: san-
tarém-Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 11 a 15/04/2022; quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: Maj PM eladyr 
Nogueira lima Neto; cPf: 633.999.972-72; valor: r$1.266,08.  ordena-
dor: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1841/22/di/df – objetivo: a fim de cumprir diligências de 
iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-
Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 07 a 12/04/2022; quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: teN PM felipe 
diego lopes da silva; cPf:  011.942.612-99; valor: r$1.411,10. sgt PM 
benedito silva azevedo; cPf: 367.173.472-87; valor: r$1.318,80. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1842/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
soure-Pa; Período: 12 a 14/04/2022; quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; servidores: Maj PM Mário josé Martins júnior; 
cPf: 807.214.002-72; valor: r$949,56.  ordenador: cel qoPM robiN-
soN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1843/22/Di/Df – objetivo: a fim de Participar do ii cur-
so de operações fluvias; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: Manaus-Pa; Período: 08 a 13/04/2022; 
quantidade de diárias: 05 de alimentação; servidores: sgt PM vicente 
alves de azevedo filho; cPf:  635.138.542-34; valor: r$989,10.  orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1844/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: conceição do ara-
guaia-Pa; destino: belém-Pa; Período: 13 a 15/04/2022; quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: teN PM Wellyson 
silva de sousa; cPf: 943.431.102-06; valor: r$705,55. sgt PM eraldo 
barbosa dos reis; cPf: 862.255.022-20; valor: r$659,40. cb PM Paullo 
Henrique aguiar alves; cPf: 000.789.342-65; valor: r$633,00.  ordena-
dor: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1845/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 07 a 16/04/2022; quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 09 de pousada; servidores: cel PM Klevertonn antunes 
firmino gomes; cPf: 578.078.502-30; valor: r$3.006,94. sgt PM claudio 
Marcio Moraes almeida; cPf: 480.782.632-87; valor: r$2.505,72. cb PM 
rafael de azevedo giusti; cPf: 767.960.002-34; valor: r$2.405,40. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1846/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; desti-
no: belém-Pa; Período: 20 a 23/04/2022; quantidade de diárias: 03 diá-
ria(s) de alimentação e 03 diária(s) de Pousada; servidores: teN cel PM 
roni cleiber oliveira alves; cPf: 623.051.402-82; valor: r$949,56. sd 
PM italo Marcos ferreira sousa; cPf: 029.080.541-40; 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 1847/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
Muaná-Pa; Período: 18 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) 
de alimentação e 01 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM almir fer-
reira de oliveira; cPf: 331.410.612-20; valor: r$395,64. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1848/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: terra santa-Pa; des-
tino: oriximiná-Pa; Período: 17 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 03 
diária(s) de alimentação e 03 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM 
Manoel edivanildo ferreira; cPf: 709.928.432-00; valor: r$791,28. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1849/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: belém-Pa; Período: 27 a 29/03/2022; quantidade de diárias: 03 di-
ária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: sUb teN PM 
Paulo sérgio Nascimento trindade; cPf: 363.882.622-87; valor: r$659,40. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1850/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Portel-Pa; destino: 
belém-Pa; Período: 17 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 03 diária(s) 
de alimentação e 03 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM anderson 
carlos vale do Nascimento; cPf: 739.963.352-53; valor: r$791,28. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1851/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
seMaNa saNta 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de 
Pousada; servidor: sd PM augusto cezar santa rosa cardoso; cPf: 
007.996.472-92; valor: r$685,76. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Protocolo: 786997
Portaria Nº 1852/22/Di/Df – objetivo: atender chamado de justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Melgaço-
Pa; destino: belém-Pa; Período: 25 a 27/04/2022; quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Jefferson de Fi-
gueiredo de Menezes; cPf:  929.367.332-00; valor: r$506,40. ordena-
dor: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1853/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ti-
radentes); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: be-
lém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt PM valdir 
Melo chaves. cPf: 319.951.792-72; valor: r$1.318,80.  ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1854/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. ti-
radentes); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Pa-
ragominas-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt 
PM Natanael rocha de lima; cPf:  480.605.852-15; valor: r$1.318,80. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1855/22/Di/Df – objetivo: a fim de Participar de cur-
so; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: oeiras do 
Pará-Pa; destino: belém-Pa; Período: 13 a 19/02/2022; quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; servidores: sgt PM Natal de 
jesus freitas caldas; cPf: 510.022.802-49; valor: r$1.450,68. ordena-
dor: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1856/22/Di/Df – objetivo: realizar ações de Polícia judi-
ciária; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-
Pa; destino: jacundá-Pa; Período: 19/04/2022; quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidores: teN cel Marcus vinicius dos santos silva; 
cPf: 566.182.042-91; valor: r$158,26. cb PM Hélen rúbia lopes demé-
trio de Moura; cPf: 845.429.262-49; valor: r$126,60. cb PM anderson 
Marcio Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; valor: r$126,60. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1857/22/Di/Df – objetivo: atender chamado de justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: rondon do 
Pará-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 19/04/2022; quantidade de diá-
rias: 01 de alimentação ; servidores: sgt PM itamar da conceição; cPf: 
626.464.431-53; valor: r$131,88. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1858/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: 
rondon do Pará-Pa; Período: 13 a 23/04/2022; quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; servidores: cb PM joao batista alencar 
borges; cPf: 011.779.722-71; valor: r$2.532,00. sd PM ricardo Perei-
ra de sá sobrinho; cPf: 019.798.313-86; valor: r$2.532,00. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1859/22/Di/Df – objetivo: atender chamado de justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-
Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 30/03/2022; quantidade de diárias: 
01 de alimentação; servidores: sgt PM antonio carlos corrêa duarte; 
cPf: 443.425.602-59; valor: r$131,88.  ordenador: cel qoPM robiN-
soN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1860/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
são felix do xingu-Pa; Período:  12/04/2022; quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidores: cel PM Marcelo ronald botelho de souza; 
cPf; 391.786.842-34; valor: r$158,26  ordenador: cel qoPM robiN-
soN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1861/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
Mocajuba-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; servidores: Maj PM adriano raiol da silva 
barbosa; cPf: 750.015.602-25; valor: r$1.582,60. cb PM elias cabral de 
souza; cPf: 828.822.822-49; valor: r$1.266,00. cb PM cristiano alberto 
Pantoja de Moraes; cPf: 824.906.272-87; valor: r$1.266,00.  ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1862/22/Di/Df – objetivo: atender chamado de justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 03 a 05/05/2022; quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: sgt PM claudio 
soares borges; cPf: 303.246.882-53; valor: r$348,16.  ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1863/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
soure-Pa; Período: 12 a 13/04/2022; quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 01 de pousada; servidores: cb PM diego Henrique oliveira e 
silva; cPf: 996.617.052-91; valor: r$379,80. sd PM derick vanderson 
Pimentel cardoso; cPf: 850.436.212-49; valor: r$379,80. sd PM gabriel 
danilo silva Matos; cPf; 905.648.202-53; valor: r$379,80.  ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1864/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: bagre-Pa; destino: 
belém-Pa; Período: 11 a 13/05/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) 
de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM franklin fon-
seca filgueira; cPf: 319.674.852-91; valor: r$527,52. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1865/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: igarapé-açu-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 13/04/2022; quantidade de diárias: 01 
diária(s) de alimentação; servidor: caP PM janderson lima dos santos; 
cPf: 757.863.202-78; valor: r$118,69. ordenador: cel qoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1866/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 30/03/2022; quantidade de diárias: 01 
diária(s) de alimentação; servidores: sgt PM vilson Nascimento Pereira; 
cPf: 399.931.752-34; valor: r$131,88. cb PM rafael Holanda dos san-
tos; cPf: 671.986.002-04; valor: r$126,60. ordenador: cel qoPM ro-
biNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1867/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: salinópolis-Pa; des-
tino: são joão de Pirabas-Pa; Período: 15/02/2022; quantidade de diárias: 
01 diária(s) de alimentação; servidor: sgt PM luiz alexandre da costa 
Pereira; cPf: 807.683.932-72; valor: r$131,88. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1868/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: salinópolis-Pa; des-
tino: tailândia-Pa; Período: 16 a 18/02/2022; quantidade de diárias: 02 
diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: sd PM alan 
ricardo dos santos corrêa; cPf: 025.741.022-82; valor: r$506,40. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1869/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: salinópolis-Pa; des-
tino: são joão de Pirabas-Pa; Período: 17/02/2022; quantidade de diárias: 
01 diária(s) de alimentação; servidores: sgt PM irani de jesus Nascimen-
to; cPf: 489.188.062-72; valor: r$131,88. cb PM clóvis de sousa ribeiro; 
cPf: 835.650.862-20; valor: r$126,60. cb PM décio furtado da veiga; 
cPf: 728.489.102-59; valor: r$126,60. ordenador: cel qoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1870/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-Pa; destino: 
gurupá-Pa; Período: 17 a 20/05/2022; quantidade de diárias: 03 diária(s) 
de alimentação e 03 diária(s) de Pousada; servidor: teN PM felipe diego 
lopes da silva; cPf: 011.942.612-99; valor: r$846,66. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1871/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: bagre-Pa; destino: 
são sebastião da boa vista-Pa; Período: 25 a 27/05/2022; quantidade 
de diárias: 03 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servi-
dor: cb PM Hugo leandro loureiro corrêa; cPf: 934.408.712-15; valor: 
r$633,00. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa be-
zerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1872/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: almeirim-Pa; des-
tino: santarém-Pa; Período: 13 a 15/04/2022; quantidade de diárias: 03 
diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidores: sgt PM 
josé benjamim santos; cPf: 358.236.232-91; valor: r$659,40. sd PM 
luã rafael silva da silva; cPf: 951.113.792-15; valor: r$633,00. sd PM 
dheifeson ferreira de souza; cPf: 978.503.492-53; valor: r$633,00. or-
denador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1873/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; destino: itai-
tuba-Pa; Período: 28 a 30/04/2022; quantidade de diárias: 03 diária(s) de 
alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM adalberto rodrigo 
de andrade figueira corrêa; cPf: 770.938.952-04; valor: r$659,40. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1874/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: são sebastião da boa 
vista-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 24 a 28/05/2022; quantidade de diá-
rias: 04 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de Pousada; servidor: sgt 
PM cleber Marcio aragão dias; cPf: 488.498.982-15; valor: r$1.055,04. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1875/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
tiradeNtes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
quantidade de diárias: 05 diária(s) de alimentação e 05 diária(s) de Pou-
sada; servidor: sgt PM gilcemyr de assunção Martins; cPf: 734.687.112-
04; valor: r$1.318,80. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boU-
lHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 1876/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
tiradeNtes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
quantidade de diárias: 05 diária(s) de alimentação e 05 diária(s) de 
Pousada; servidor: sUb teN PM josé Wanzeller da silva Martins; cPf: 
451.718.072-72; valor: r$1.318,80. ordenador: cel qoPM robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1877/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento(oP. se-
mana santa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: teN PM 
breno carlos de souza santos; cPf: 950.071.482-53; valor: r$928,40. or-
denador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1878/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento(oP. 
semana santa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servido-
res: sgt PM josé roberto dos santos; cPf: 381.694.602-04; valor: 
r$696,32. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa be-
zerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº 1879/22/Di/Df – objetivo:reforço de Policiamento(oP. 
semana santa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: cb 
PM rogério gomes Miranda; cPf:  753.922.242-53; valor: r$685,76.  or-
denador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 787377
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PuBLicAção DoE Nº 34.939, DE 20/04/2022, 
PRotocoLo 787164

onde se lê: 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de pousada
Leia-se: 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de pousada
ordenador em exercício: Moisés costa da conceição – cel qoPM
subdiretor do fasPM

Protocolo: 787345

suPRiMENto DE fuNDo

PoRtARiA N°048/2021-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 roNaldo MoNteiro de liMa, sgt PM rg 
9778, cPf 124.398.862-20, Mf 340352101, chefe dos serviços reembol-
sáveis do fasPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 1.500,00 
(Mil quinhentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional 
programática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 1.500,00 (Mil quinhen-
tos 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, 19 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: 786719

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 057/2022/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 a necessidade de padronização com base no novo 
regulamento de Uniformes da PMPa-rUPMPa, no período de 19 a 22 de 
abril de 2022. fUNdaMeNto legal: lei. N° 5.119/84: origem: belém/
Pa destino: bragança e salinópolis/Pa, 04 diárias de alimentação e 03 
diárias de pousada na categoria “b”; servidores: sgt NilsoN cardoso 
baHia; cPf:379.851.322-87, no valor: r$ 923,16; sgt aNdreza silva 
de oliveira; cPf: 486.760.712-68, no valor r$ 923,16; cb adaleia do 
aMaral PiNto; cPf: 332.419.962-04, no valor r$ 886,20. ordeNador: 
raUl zêNio geNtil silva; Prazo Para PrestaÇÃo de coNtas: 05 
(ciNco) dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 787064
PoRtARiA Nº 059/2022/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 a necessidade de padronização com base no novo 
regulamento de Uniformes da PMPa-rUPMPa, no período de 20 a 23 de 
abril de 2022. fUNdaMeNto legal: lei. N° 5.119/84: origem: belém/Pa 
destino: abaetetuba, barcarena e Moju/Pa, 04 diárias de alimentação e 
03 diárias de pousada na categoria “b”; servidores: sgt fraNcisco gil-
berto cavalcaNte silva; cPf:333.824.172-00, no valor: r$ 923,16; 
cb rosaNa Priscila costa braga; cPf: 845.734.572-91, no valor r$ 
886,20; sd lUaNa PiMeNtel PiNHeiro; cPf: 957.793.532-04, no valor 
r$ 886,20. ordeNador: raUl zêNio geNtil silva; Prazo Para Pres-
taÇÃo de coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 787239
PoRtARiA Nº 058/2022/Gab. subdiretor/fAsPM- objetivo: faz-se 
necessário 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 a necessidade de padronização com base no novo 
regulamento de Uniformes da PMPa-rUPMPa, no período de 18 a 20 de 
abril de 2022. fUNdaMeNto legal: lei. N° 5.119/84: origem: belém/
Pa destino: capanema e viseu/Pa, 03 diárias de alimentação e 02 diárias 
de pousada na categoria “b”; servidores: cel raUl zêNio geNtil sil-
va; cPf: 368.094.382-20, no valor: r$ 791,30; sgt aloNso castilHo 
MUssio; cPf: 330.720.942-68, no valor r$ 659,40; sgt Marcos bar-
roso leal; cPf: 913.397.742-91, no valor r$ 659,40. ordeNador em 
exercício: MoisÉs costa da coNceiÇÃo; Prazo Para PrestaÇÃo de 
coNtas: 05 (ciNco) dias aPÓs a data de retorNo.

Protocolo: 787164

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA DE NoMEAção DE fiscAis Nº 004/2022 – 
fuNsAu/coNtRAtos

a direção do fUNdo de saúde dos servidores Militares – fUN-
saU, no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto nº. 5.380, de 
12/07/2002.
resolve:
art. 1º NoMear a militar 2° sgt rg 21731 Maria joelMa claUdia da 
silva, como fiscal titular, do contrato administrativo nº 001/2022 – fUN-
saU, celebrado com a empresa toP cleaN liMPeza e coNservacao 
ltda, com sede em ananindeua/Pa.
art. 2º NoMear o militar 2º sgt rg 24417 tÉlio Meireles da rocHa, 
como fiscal interino, do contrato administrativo nº 001/2022 – fUNsaU, 
celebrado com a empresa toP cleaN liMPeza e coNservacao ltda, 
com sede em ananindeua/Pa.
art. 8º esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
belém-Pa, 20 de março de 2022.
ordenador: lÍsio edUardo caPela HeMes – cel qosPM rg 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 787286

.

.

ERRAtA
.

Publicado no Diário Oficial nº 34.927, de 08 de abril de 2022
DisPENsA DE LicitAção - fuNsAu

oNDE sE Lê: 07 de abril de 2022.
LEiA-sE: 07 de março de 2022.
ordenador: lisio edUardo caPela HerMes - cel qosPM rg 27235
diretor do fUNsaU

Protocolo: 787217

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto ADMiNistRAtivo N° 001/2022 - fuNsAu
objeto: prestação de serviços de limpeza e conservação predial.
fonte: 0150 (recurso Próprio) 0350 (recurso Próprio – superávit).
Programa de trabalho: 06.303.1502.8277.0000
Natureza de despesa: 339039
valor: r$ 246.373.62 (duzentos e quarenta e seis mil reais, trezentos e 
setenta e três reais e sessenta e dois centavos)
contratada: toP cleaN liMPeza e coNservaÇÃo ltda
ordenador: lisio edUardo caPela HerMes cel qosPM rg 27235
diretor do fUNsaU.

Protocolo: 787018

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

ExtRAto DA PoRtARiA N°047/iN/coNtRAto, 
DE 18 DE ABRiL DE 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2022/436718
contrato n°: 002/2022
Presidente da comissão fiscalizadora substituído: tcel qobM valtencir da 
silva Pinheiro, Mf: 5704499
Presidente da comissão fiscalizadora substituto: tcel qobM jacob chris-
tovão Maceira, Mf: 5817170/1
objeto: contratação de empresa especializada em serviços para execução 
de obra de construção do quartel do 32gbM.
contratada: execUtiva serviÇos tÉcNicos esPecializados ltda
cNPj: 06.336.443/0001-34
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cel qobM.

Protocolo: 786995
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ExtRAto DA PoRtARiA N°046/iN/coNtRAto, 
DE 14 DE ABRiL DE 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2022/340896
gestora de contas Públicas substituída: 2º teN qobM loreNa cristiNa 
lobato dos saNtos, Mf: 5932595/1
gestor de contas Públicas substituto: 2º teN qobM igor dos saNtos 
calábria, Mf: 5932580/1
contratadas: coMPaNHia de saNeaMeNto do Pará, cNPj: 
04.945.341/0001-90, eqUatorial Pará distribUidora de eNergia 
s.a, cNPj: 34.847.236/0001-80, serviÇo aUtôNoMo de ágUa e esgo-
to de ParaUaPebas, cNPj: 14.031.756/0001-56.
objeto: serviço fornecimento de água, serviço de fornecimento de ener-
gia e serviço fornecimento água de Parauapebas, respectivamente.
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cel qobM.

Protocolo: 786992

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo
termo Aditivo: 01
exercício: 2022
contrato: 003/2021
data da assinatura:20/04/2022
objeto: a prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses ao contrato 
n° 003/2021.
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101002156
c.funcional: 06.122.1297.8338
elemento de despesa: 339039
Plano interno: 4120008338c
valor global: r$ 2.020.450,52
vigência: 21/04/2022 até 20/04/2023
contratada: eqUatorial Pará distribUidora de eNergia s.a.
cNPj: 04.895.728/0001-80
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cel qobM

Protocolo: 786691
ExtRAto DE tERMo ADitivo

termo Aditivo: 01
exercício: 2022
contrato: 115/2021
data da assinatura:19/04/2022
objeto: o acréscimo do contrato n° 115/2021, referente a aquisição de 
materiais odontológicos de consumo para diretoria de saúde do cbMPa, no 
valor de r$ 349,02 (trezentos e quarenta e nove reais e dois centavos), 
em virtude dos acréscimos no valor de r$ 2.015,95 (dois mil, quinze reais 
e noventa e cinco centavos), e supressões no valor de r$ 1.666,93 (mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), o contrato 
que atualmente possui o valor global de r$ 46.710,96 (quarenta e seis 
mil, setecentos e dez reais e noventa e seis centavos), passará a ser de r$ 
47.059,98 (quarenta e sete mil, cinquenta e nove reais e noventa e oito 
centavos).
Unidade gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000
funcional Programática: 06.122.1297.8338
elemento de despesa: 339030
Plano interno: 4120008338c
valor global: r$ 47.059,98
contratada: deNtal UNiverso eireli
cNPj: 26.395.502/0001-52
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cel qobM

Protocolo: 786819

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE ADiAMENto DE LicitAção
o comandante-geral do corpo de bombeiros militar do pará torna público 
a quem possa interessar o adiamento da licitação na modalidade pregão 
eletrônico nº 02/2022 - cbMPa, cujo objeto é a aquisição de materiais de 
proteção individual (protetor solar corpo e rosto, protetor solar labial, api-
to, saco estanque e óculos) e logístico (garrafão de 05l e 12 l, caixa térmica 
70l, capa impermeável para ht, maca, ombrelone, tenda, lona para tenda 
e base para ombrelone), para atender as necessidades do cbmpa, que 
ocorreria no dia 22 de abril de 2022, às 09h30 para a data de 25 de abril 
de 2022, às 09h30min. Motivo: em razão de necessidade administrativa.
belém, 19 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 787378

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE DistRAto
coNtRAto: 020/2021

objeto: a rescisão unilateral do contrato n°020/2021, assinado em 
15/04/2021 e publicado no doe n° 34.554 do dia 16/04/2021, que tem 
por objeto a aquisição de Manequim adulto para atender às necessidades 
operacionais da instituição e atividades de prevenção balneária por guar-
da-vidas o ano de 2021.

data de assinatura: 19/04/2022
data da rescisão: a partir de 20/04/2022
contratada: PreMiUM serviÇos e coMÉrcio ltda
cNPj: 05.593.369/0001-79
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cel qobM

Protocolo: 786953

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto N°88/2022-Pc/PA.

Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°054/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
sra. aNa teresa da silva costa. cPf nº 471.392.182-34
data da assinatura: 12/04/2022.
vigência: é a contar da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 3.500,00 (três e quinhentos reais).
Objeto: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo Policiais civis” categoria 
delegado de Polícia civil, 2ª etapa do concurso c-206/2020-sePlad/Pc/Pa.
Processo nº 2022/313844.
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratada: aNa teresa da silva costa
endereço da contratada: rua ravena, condomínio vila firenze 1306, rod. 
40 horas, rua Palermo, ceP 67120-370, ananindeua/Pa
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 787066
ExtRAto DE coNtRAto

coNtRAto N°104/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°057/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
sra. joseaNa falcÃo costa. cPf nº 479.954.322-91
data da assinatura: 12/04/2022.
vigência: é a contar da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
Objeto: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo Policiais civis” categoria: 
delegado de Polícia civil, 2ª etapa do concurso c-206/2020-sePlad/Pc/Pa.
Processo nº 2022/324174
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratada: joseaNa falcÃo costa
endereço da contratada: rua rodolfo chermont, 236, apt. 503, torre ico-
araci, Marambaia, belém/Pa
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 787063
ExtRAto DE coNtRAto

coNtRAto N°105/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°058/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
sra. joseaNa falcÃo costa. cPf nº 479.954.322-91
data da assinatura: 12/04/2022.
vigência: é a contar da sua assinatura até 24/06/2022.
valor: r$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).
Objeto: Contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo Policiais civis” categoria 
escrivão de Polícia civil e investigador de Polícia civil, 2ª etapa do concur-
so c-207/2020-sePlad/Pc/Pa.
Processo nº 2022/324368
orçamento: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; elemento de 
despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratada: joseaNa falcÃo costa
endereço da contratada: rua rodolfo chermont, 236, apt. 503, torre ico-
araci, Marambaia, belém/Pa
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 787059
ExtRAto Do coNtRAto

contrato: 90/2022. inexigibilidade de licitação nº 56/2022. Partes: Polícia 
civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06. Maria de fátiMa 
ANDRADE. Cpf nº 043.630.432-53. Classificação do Objeto: Contratação 
da prestação de serviços técnico profissional especializado, para atender 
ao curso de formação de Policiais civis – categorias: escrivão, investiga-
dor e Papiloscopista de Polícia civil, como docente, da disciplina relações 
interpessoais, turmas iPc 07, 08, 11, 12 e 15 e ePc 06 e 07. data da assi-
natura: 12/04/2022. vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. 
valor: r$ 4.900,00. orçamento: Programa de trabalho Natureza de des-
pesa fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.33
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9036.339047.0101. estadual. Proc. nº 2022/321967. contratada: Maria 
de fátiMa aNdrade. endereço: avenida doutor freitas, nº 1228, con-
domínio dumon, 606 b, bairro: Pedreira, cep: 67.010-570, belém/Pa. or-
denador: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de gabinete do 
delegado geral da Polícia civil/Pa.

ExtRAto Do coNtRAto
contrato: 123/2022. inexigibilidade de licitação nº 76/2022. Partes: Polí-
cia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06. aletHea Maria 
CAROLINA SALES BERNARDO. Cpf nº 879.537.142-72. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente da 
disciplina comunicação social e Media training, turmas iPc 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 11, 12 e 15 e ePc 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 e PPc 01 e 
02. data da assinatura: 12/04/2022. vigência: a contar da sua assinatura 
até 24/06/2022. valor: r$ 14.400,00. orçamento: Programa de trabalho 
Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.128
.1502.8833.339036.339047.0101. estadual. Proc. nº 2022/325037. con-
tratado: aletHea Maria caroliNa sales berNardo. endereço: aveni-
da governador josé Malcher, nº 2271, bairro: Nazaré, cep: 66.060-230, 
belém/Pa. ordenador: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 787085
ExtRAto DE coNtRAto

coNtRAto N°127/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°13/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
eMPresa ez tecHs iMPortadora e exPortadora e rePreseNtaÇÕes 
eireli, inscrita no cNPj sob o nº 09.473.928/0001-68.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de em 12 (doze) meses, com início 
na data de 13/04/2022 e encerramento em 13/04/2023.
valor: r$34.990,00 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais).
objeto: aquisição de materiais elétricos.
Processo nº 2022/147399.
orçamento: 40101.06.122.1297
contratada: eMPresa ez tecHs iMPortadora e exPortadora e re-
PreseNtaÇÕes eireli.
endereço da contratada: av. Paulo de fronti, n° 689, ceP 20.261-241, em 
rio comprido, rio de janeiro/rj, tel.: (91) 3591-2123, e-mail: comercial@
eztechs.com.br.
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

coNtRAto N°128/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico n°13/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
eMPresa aNdrade alcâNtara coMercio de gêNeros aliMeNtÍcios 
ltda, inscrita no cNPj sob o nº 27.934.956/0001-17.
data da assinatura: 18/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de em 12 (doze) meses, com início 
na data de 18/04/2022 e encerramento em 18/04/2023.
valor: r$ r$16.375,00 (dezesseis mil trezentos e setenta e cinco reais).
objeto: aquisição de materiais elétricos.
Processo nº 2022/147399.
orçamento: 40101.06.122.1297
contratada: aNdrade alcâNtara coMercio de gêNeros aliMeNtÍcios ltda.
endereço da contratada: travessa We-63-a, 1281, anexo a, coqueiro, 
ceP67.143-390, ananindeua/Pa, tel.: (91) 98603-3160 / (91) 98544-
9024, e-mail: mamedecasaconstrucao@hotmail.com.
av. Paulo de fronti, n° 689, ceP 20.261-241, em rio comprido, rio de 
janeiro/rj, tel.: (91) 3591-2123, e-mail: comercial@eztechs.com.br.
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

coNtRAto N°129/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°19/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
eMPresa lx distribUidora de Materiais elÉtricos eireli inscrita 
no cNPj sob o nº 30.701.265/0001-88.
data da assinatura: 18/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de em 12 (doze) meses, com início 
na data de 18/04/2022 e encerramento em 18/04/2023.
valor: r$ r$119.995,00 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e 
cinco reais).
objeto: aquisição de materiais elétricos.
Processo nº 2022/147399.
orçamento: 40101.06.122.1297
contratada: eMPresa lx distribUidora de Materiais elÉtricos eireli.
endereço da contratada: avenida Protásio alves, n°6505, conjunto 02, 
bairro alto Petrópolis, Porto alegre/rs, tel.: (51) 3012-0905, e-mail: lxdis-
tribuidorabrasil@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

coNtRAto N°130/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°19/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
eMPresa j. l. r. araújo coMÉrcio e serviÇos inscrita no cNPj sob o 
nº 83.913.665/0001-13.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de em 12 (doze) meses, com início 
na data de 13/04/2022 e encerramento em 13/04/2023.
valor: r$17.070,00 (dezessete mil e setenta reais).
objeto: aquisição de materiais elétricos.

Processo nº 2022/147399.
orçamento: 40101.06.122.1297
contratada: eMPresa j. l. r. araújo coMÉrcio e serviÇos.
endereço da contratada: travessa josé Pio, n° 545-a, bairro Umarizal, 
belém/Pa, tel.: (91)3204-2614, e-mail: licitacao@jlraraujo.com.br.
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

coNtRAto N°131/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°19/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
eMPresa MorK solar – ProdUtos e serviÇos elÉtricos ltda, ins-
crita no cNPj sob o nº 24.616.322/0001-28.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de em 12 (doze) meses, com início 
na data de 13/04/2022 e encerramento em 13/04/2023.
valor: r$2.680,00 (dois mil seiscentos e oitenta reais).
objeto: aquisição de materiais elétricos.
Processo nº 2022/147399.
orçamento: 40101.06.122.1297
contratada: MorK solar – ProdUtos e serviÇos elÉtricos ltda.
endereço da contratada: rua Presidente faria, n° 642, sala 02, bairro colônia 
faria, colombo/Pr, tel.: (41) 3666-6336, e-maillicitacao@mork.com.br.
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

coNtRAto N°132/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°19/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
eMPresa versattil coMÉrcio de Material elÉtrico ltda, inscrita no 
cNPj sob o nº 36.634.191/0001-90.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de em 12 (doze) meses, com início 
na data de 13/04/2022 e encerramento em 13/04/2023.
valor: r$5.930,00 (cinco mil novecentos e trinta reais).
objeto: aquisição de materiais elétricos.
Processo nº 2022/147399.
orçamento: 40101.06.122.1297
contratada: eMPresa versattil coMÉrcio de Material elÉtrico ltda.
endereço da contratada: rua xv de Novembro, n° 134, bairro centro, são 
Manuel/sP, tel.: (14) 99642-1672, e-mail: nobre.alexandre@yahoo.com.br
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

coNtRAto N°133/2022-Pc/PA.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n°19/2022.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPj nº 00.368.105/0001-06 e 
a eMPresa j. c. P. Prado coMÉrcio eireli, inscrita no cNPj sob o nº 
21.254.778/0001-05.
data da assinatura: 13/04/2022.
vigência: a vigência do contrato será de em 12 (doze) meses, com início 
na data de 13/04/2022 e encerramento em 13/04/2023.
valor: r$9.355,30 (nove mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).
objeto: aquisição de materiais elétricos.
Processo nº 2022/147399.
orçamento: 40101.06.122.1297
contratada: j. c. P. Prado coMÉrcio eireli.
endereço da contratada: rua Hernani lameira, n° 1104, bairro Piraporan-
ga, castanhal/Pa, tel.: (91) 3721-1113, e-mail: jcprado2015@gmail.com.
ordenadora responsável: ana Michelle gonçalves soares zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 787395

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE REABERtuRA DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico – 17/2022

comunicamos a reabertura do pregão eletrônico nº. 017/2022, cujo objeto 
é a PrestaÇÃo de serviÇos de locaÇÃo de veÍcUlos aUtoMotores,
tiPo sedaN coMPacto Novo (0 KM), seM Motorista, seM fraNqUia 
MÍNiMa e seM forNeciMeNto de coMbUstÍvel.
data de abertura: 05/05/2022
Hora da abertura: 09:00 (horário de brasília/df)
entrega de edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
Pregoeiro: leão da costa leão Neto

Protocolo: 787185

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 054/2022-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 sra. aNa teresa da silva costa, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 471.392.182-34.
OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis – cate-
goria: delegado de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-
sePlad/Pc/Pa, como doceNte, da disciplina relações interpessoais, tur-
mas dPc 01, dPc 02, dPc 05, dPc 06, dPc 08, com carga horária de 50 
(cinquenta) h/a no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando 
o valor de r$= 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
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da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de iNexigibilidade de 
licitaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$= 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática:
função Programática:
ordeNador resPoNsável: aNa MicHelle goNÇalves soares zaga-
lo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
foro: belém – estado do Pará.
data: 12/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 787087
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 057 /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 sra. joseaNa falcÃo costa, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 479.954.322-91.
OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis – cate-
goria: delegado de Polícia civil, 2ª etapa do concurso Público c-206/2020-
sePlad/Pc/Pa, como doceNte da disciplina gestão administrativa, das 
turmas de dPc- 01, dPc 02, dPc 06 e dPc 07, com carga horária de 60 
h/a, no valor unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$= 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de iNexigibilidade de licitaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$= 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática:
função Programática: 40.101.06.128.1502.8833; elemento de despesa: 
339036 339036/339047; fonte 0101.
ordeNador resPoNsável: aNa MicHelle goNÇalves soares zaga-
lo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
foro: belém – estado do Pará.
data: 12/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 787074
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 058/2022-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 sra. joseaNa falcÃo costa, pes-
soa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 479.954.322-91.
OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional espe-
cializado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais civis 
– categoria: escrivão de Polícia civil e investigador de Polícia civil, 2ª 
etapa do concurso Público c-207/2020-sePlad/Pc/Pa, como doceNte 
da disciplina gestão administrativa, das turma ePc 03, ePc 04 e iPc 01, 
iPc 02, iPc 05, iPc 06 e iPc 09, com carga horária de 105 h/a, no valor 
unitário de r$=70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$= 7.350,00 
(sete mil e trezentos e cinquenta reais).
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de iNexigibilidade de 
licitaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$= 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais).
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática:
função Programática: 40.101.06.128.1502.8833; elemento de despesa: 
339036 339036/339047; fonte 0101.
ordeNador resPoNsável: aNa MicHelle goNÇalves soares zaga-
lo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
foro: belém – estado do Pará.
data: 12/04/2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.

Protocolo: 787068
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 56/2022– Pc/PA
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do estado do Pará, inscrito no cNPj/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a srª. Maria de fátiMa aNdrade, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 043.630.432-53.
do objeto: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais ci-
vis – categorias: escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 
2ª etapa do concurso Público c-207/2020-sePlad/PcPa, aprovado pela 
resolução nº 413/2021-coNsUP de 21.12/2021, como doceNte da dis-
ciplina “relações interpessoais”, com carga horária de 70 (setenta) horas
-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de 
r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de iNexigibilidade de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do estado do Pará

função Programática: 40101.06.128.1502.8833
elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordeNador resPoNsável: aNa MicHelle goNÇalves soares zaga-
lo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
foro: belém – estado do Pará.
data: 12/04 / 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral
tERMo DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 76/2022– 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 srª. aletHea Maria caroliNa sales 
berNardo, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 888.142.202-63.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrso de forMaÇÃo de Policiais ci-
vis – categorias: escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 
2ª etapa do concurso Público c-207/2020-sePlad/PcPa, aprovado pela 
resolução nº 413/2021-coNsUP de 21.12/2021, como doceNte da dis-
ciplina “comunicação social e Media training”, com carga horária de 180 
(cento e oitenta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 80,00 (oitenta reais), 
totalizando o valor de r$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos 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$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
recUrsos orÇaMeNtários: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do estado do Pará
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordeNador resPoNsável: aNa MicHelle goNÇalves soares zaga-
lo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do estado do Pará.
foro: belém – estado do Pará.
data: 12/04/ 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral

Protocolo: 787092

.

.

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 058/2022-PC/
Pa para contratação de joseaNa falcÃo costa.
valor: r$= 7.350,00 (sete mil e trezentos 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: 787071
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 057/2022-PC/
Pa para contratação de joseaNa falcÃo costa.
valor:r$= 4.200,00 (quatro mil e duzentos 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: 787076
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 054/2022-Pc/
Pa para contratação de aNa teresa da silva costa.
valor: r$= 3.500,00 (três mil e quinhentos 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: 787088
RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção

O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 56/2022 para contratação de Maria 
de fátiMa aNdrade. valor: r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
belém/Pa, 14 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 76/2022 para contratação de ale-
tHea Maria caroliNa sales berNardo. valor: r$ 14.400,00 (quatorze 
mil e quatrocentos reais).
belém/Pa, 14 de abril de 2022.
aNa MicHelle goNÇalves soares zagalo
chefe de gabinete do delegado geral

Protocolo: 787102
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outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE AcoRDo
1º tERMo ADitivo Ao AcoRDo DE cooPERAção técNicA 

N° 050/2021-Pc/PA-PMt
termo aditivo: 1. acordo: 050/2021-Pc/Pa-PMt. Partes: Polícia civil do 
estado do Pará cNPj no 00.368.105/0001-06 e a Prefeitura Municipal de 
tracuateua/Pa, cNPj no 01.612.999/0001-92.
data da assinatura: 19/04/2022.
foro: belém-Pa.
vigência: 22/09/2023.
Classificação do objeto: alteração de cláusula previamente estabelecida no 
acordo, prevista nas obrigações da Polícia civil, alterando o quantitativo de 
260 (duzentos e sessenta) cédulas mensais para 410 (quatrocentos e dez) 
cédulas mensais.
Processo no 2022/169774.
Prefeito: josé bráulio da costa. Prefeito de tracuateua/Pa.
endereço: rua são sebastião, nº 105, bairro: centro, tracuateua/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 786840
ExtRAto DE AcoRDo

AcoRDo DE cooPERAção técNicA N° 039/2022-Pc/PA-PMoP
Partes: Polícia civil do estado do Pará cNPj nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de oeiras do Pará cNPj nº 04.876.413/0001-95.
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 oeiras do Pará.
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: belém-Pa.
data da assinatura: 19/04/2022.
Processo nº 2021/689633.
Prefeita: gilma drago ribeiro. Prefeita do município de oeiras do Pará.
endereço: rua 15 de Novembro, s/nº, bairro: centro, ceP: 68.470-000, 
oeiras do Pará/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 786771

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 124/22-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 o disposto no decreto nº 249, de 11 de outubro de 2011, 
em observância ao art. 32 e 33 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 
e o § 4º do art. 40 da constituição do estado do Pará.
coNsideraNdo ainda o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
especial de avaliação de desempenho – cesad, instituída pela Portaria 
N°405/2020–gab/dg/cPc-rc de 30 de dezeMbro de 2020, publicada 
no doe nº 34.450 de 04.01.2021;
r e s o l v e:
HoMologar a (s) avaliação (ões) especial (is) de desempenho do estágio 
probatório do (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), considerando-o (s) 
apto (s) para exercer (em) o cargo efetivo, com conceito obtido de acordo 
com o seu respectivo processo de avaliação.

id.funcional Nome cargo Processo conceito
 

57194424/3 tHiago
valeNte Novaes Perito criMiNal 2022/20483 exceleNte

registre-se e cUMPra-se.
PolÍcia cieNtÍfica do Pará, 13 de abril de 2022.
celso da silva Mascarenhas
diretor-geral

Protocolo: 786822

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 611/ 2022
brUNo alexaNdre scalcoN
MatrÍcUla: 5958535
cargo: Perito criminal
robsoN WeNdel dos Prazeres cUNHa
MatrÍcUla: 5958542/1
cargo: auxiliar técnico de Perícias
WistoN aParecido silva dos saNtos
MatrÍcUla: 5892889/1
cargo: Motorista
cidade: aNaPU - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 20/03/2022 a 21/03/2022
objetivo: realizar perícia veicular.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 609/ 2022
WistoN aParecido silva dos saNtos
MatrÍcUla: 5892889/1
cargo: Motorista
cidade: belÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 30/03/2022 a 31/03/2022
objetivo: conduzir veículo.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 608/ 2022
joaqUiM batista freitas de araújo
MatrÍcUla: 5156823/1
cargo: Perito criminal
cidade: abaetetUba - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 29/03/2022 a 30/03/2022
objetivo: realizar perícia.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 599/ 2022
silvio cassio da silva barbosa
MatrÍcUla: 5955600/2
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: Marabá - Pa
diária: 02 (duas) PerÍodo: 04/04/2022 a 05/04/2022
objetivo: ficar a disposição.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 786869
PoRtARiA N°. 620/ 2022

eMMaNUel Marcos dos saNtos carPiNa
MatrÍcUla: 57195136/1
cargo: Motorista
jaNio roberto arNald ferreira
MatrÍcUla: 5901281
cargo: Perito criminal
roberta Patricia dos saNtos tavares
MatrÍcUla: 5894894
cargo: Perito criminal
cidade: tracUateUa - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 29/03/2022
objetivo: Participar de equipe perícial.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 618/ 2022
cristiNa Neves foNseca
MatrÍcUla: 5157463/2
cargo: Perito criminal
joÃo batista saNtaNa MagNo
MatrÍcUla: 57196669/1
cargo: Motorista
roberta Patricia dos saNtos tavares
MatrÍcUla: 5894894
cargo: Perito criminal
rodrigo costa ferreira
MatrÍcUla: 5889988
cargo: administrador
cidade: sta.lUzia do Pará - Pa
diárias: 01 (Uma) PerÍodo: 18/03/2022
objetivo: Participar equipe pericial.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 616/ 2022
ezio Pires de soUza
MatrÍcUla: 5952372/1
cargo: Perito criminal
YUre de soUsa liMa
MatrÍcUla: 5920444/2
cargo: auxiliar operacional
cidade: s.geraldo aragUaia - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 01/04/2022 a 02/04/2022
objetivo: realizar perícia veícular.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 786879
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..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1143/2022-DAf/cGP, DE 05/04/2022
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 2022/374604;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Maria rosimeire Medeiros de deus, matrícula nº 55588879/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
50,00 (CINQUENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de pas-
sagem de onibus intermunicipal ida e volta para o municipio de castanhal.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-50,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 11/04 à 06/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1317/2022-DAf/cGP, DE 11/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/424068;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
adriane sadalla aquino, matrícula nº 55588495/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de a fim de 
suprir eventuais despesas de locomoção na viagem, conforme Processo de 
diárias n° 2022/423988
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 24/04/2022 à 30/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1358/2022-DAf/cGP, DE 13/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/421938;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
joabes Martins garcia, matrícula nº 57201351/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
80,00 (oiteNta reais) e destina-se a suprir despesas de transporte no 
municipio de rondon do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-80,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 25/04 à 20/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1376/2022-DAf/cGP, DE 13/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/435107;

resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora ana 
lydia sousa alcântara, matrícula nº 5963963/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
180,00 (ceNto e oiteNta reais) e destina-se a suprir despesas de trans-
porte no municipio de xinguará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-180,00
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 02/05 à 27/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1383/2022-DAf/cGP, DE 14/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/436095;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
tayenne brito conde, matrícula nº 5920358/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
300,00 (trezeNtos reais) e destina-se a supri despesas com desloca-
mento de balsa para municipio de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: No período de 01 à 07/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1386/2022-DAf/cGP, DE 14/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/435218;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
luciana Nogueira Palheta, matrícula nº 5889389/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (qUatro Mil reais) e destina-se a supri despesas emergencias 
da ciretraN de vigia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-2.000,00
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: 30 dias a contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 786968

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 1175/2022-DAf/cGP, DE 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/398024;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de treze e Meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 19/04 à 02/05/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização do trânsito ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) 
da rodovia br-316

nome matricula

lorena suelen de souza costa 57232111 /1
leidyane Marques Machado 57200238 /1

carla do socorro estumano de sena 57203709 /1
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lícia Maria dos santos freire 5638704 /1
cláudia da silva Nascimento 57224176 /2

ellen correa fortunato 57210661 /2
Kelly da silva alves 57227729 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1178/2022-DAf/cGP, DE 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/376061;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte três e meia (23 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de Salinopólis no período de 02/05 à 25/05/2022, a fim de ministrar 
cursos especializado para formação de condutores de veículos de transporte de 
escolar, taxista, Motofretista , Mototaxista e atualização Mototaxista.

nome matricula

afonso luiz Marinho frança 3265226/1

carlos Magno trindade ferradais 57188923 /1

elvis Nazareno da silva Miranda 80845553 /1

Maria de Nazaré benício gomes 3154009 /1

Helen vanessa araújo dos santos 57198702 /1

ivanna antunes gurgel 57175607 /1

celso Nazareno da silva 3573 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1204/2022-DAf/cGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/398031;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatroze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de salinopólis no período de 19/04 à 03/05/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio,em 
cumprimento ao planejamento de ações determinadas pela dto.

nome matricula

raimundo ferreira valentim Neto 57195665 /2

idenil rocha de almeida 54184449 /2

ely Moraes anselmo 57227280 /1

francisca Morais da silva 57201682 /2

gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de souza 57226730 /1

jammerson ferreira lopes 57227487 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1205/2022-DAf/cGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/398030;
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 Marituba no período de 19/04 à 03/05/2022, a 
fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsi-
to, bem como ações determinadas pela dto, em especial para atender ao 
longo do trecho (Km-10 é Km -18) da rodovia br-316, em cumprimento ao 
convênio 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula

francisco antonio da silva 57198620 /1
lyndon chrysler de almeida 5816874 /2

Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2

gerson gomes santiago 57192440 /2

Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2
edson itamar barradas da silva 57200229 /1

josé ribamar do Nascimento 57201705 /1
antonio rafael rodrigues queiroz 57227951 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1223/2022-DAf/cGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/397870;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
santarém para o município de alenquer no período de 26/04 à 13/05/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, e Operação de Fiscaliza-
ção de trânsito, em cumprimento a programção da dto.

nome matricula
albeson da silva dias 57201777 /1

eliangelo siqueira gamboa 57201633 /1
jean carneiro oliveira 57202100 /1

luciane budelon albuquerque 57201643 /1
Wladimir carvalho batista 57199610 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1228/2022-DAf/cGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/400527;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias à servi-
dora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Tucu-
ruí para o município de Jacundá, no período de 28/04 a 19/05/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização 
de trânsito, no referido município. 

nome matricula
eliaNa raMos da silva 57203584/1 

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1238/2022-DAf/cGP, DE 08/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/398014;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Acará no período de 19/04 à 03/05/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos,ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no Km-0 da rodovia Pa-155, bem como cum-
prir cronograma de ações estabelicidas pela dto.

nome matricula
jofre costa e cunha 54191302 /2

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588 /1
Marcos allan dos santos brito 57232048 /1

Hamilton barbosa da silva júnior 57198269 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1258/2022-DAf/cGP, DE 08/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/413305;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/
Pa para o município de brasília/df, no período de 22/04 a 04/05/2022, a 
fim de participarem do I Curso de Ações de Policiamento Rodoviário que 
acontecerá no município daquela federação. 
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nome matricula
Marivaldo liMa de araújo 5820588/1 

gUstavo alex saNtos de oliveira 57226721/1
fraNcisco garcia de MoUra 5919449/3 

francisco thoiamy cavalcante ferreira 5958539/1
Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 5949907/2
jorge Magno ferreira de carvalho 5964196/1
Mara Nataly chaves dos santos 5958509 /1 

romulo Henrique tavares Uchoa da silva 57176316 /2
samarthony Henrique da silva cordeiro 5959074/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1266/2022-DAf/cGP, DE 08/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/412762;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de doze e Meia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de BRAGANÇA – 20/04 à 02/05/2022, a fim de realizar 
ações de apoio administrativo no referido município.

nome matricula
Heryka lobato Pereira 57176517/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1319/2022-DAf/cGP, DE 11/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/404318;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servi-
dorres abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de Marituba no período de 20/04 à 03/05/2022, 
a fim de realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de 
trânsito, bem como desenvolver ações determinadas pela dto em especial 
para atender ao longo do trecho (Km-0 ao K-18) da rodovia br-316, em 
cumprimento ao convênio nº 003/2018-srPrf-Pa.

nome matricula

joelma lima barbosa dos Passos 57212280 /2

rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

franciana Maria jatene cavalcante 57212348 /2

charles santos e cunha 54191524 /2

charles Yuri souza de castro 57232049 /1

frederico costa lins 57176371 /2

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2

cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1338/2022-DAf/cGP, DE 12/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dg/cgP;
coNsideraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2021/1486057, 
anexo ao Processo nº 2021/1241281;
r e s o l v e :
retificar a Portaria nº 4202/2021-daf/cgP de 16/11/2021, publicada 
no doe nº 34.782 de 01/12/2021, que autorizou o deslocamento das 
servidoras geisa acácia tavares e Maria clara das Neves, do 
município de Belém para os municípios de Óbidos e Monte Alegre, a fim de 
ministrar o curso de agente Multiplicador, nos referidos municipios.
onde se lê: Óbidos – 10 a 17/12/2021
Leia-se: Mojuí dos campos – 10 a 17/12/2021
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1339/2022-DAf/cGP, DE 12/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do es-
tado do Pará-detraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dg/cgP;
coNsideraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/241653, 
anexo ao Processo nº 2022/76971;

r e s o l v e :
retificar a Portaria nº 361/2022-daf/cgP de 02/02/2022, publicada no 
doe nº 34.884 de 08/03/2022, que autorizou o deslocamento da servidora 
carmem ariadne cavalcanti dos santos, do município de belém para 
os municípios de Bragança, a fim de realizar serviços de retaguarda de 
habilitação no referido municipio.
onde se lê: No período de 14/02 à 11/03/2022 – 25,5 diárias.
Leia-se: No período de 07/03 à 01/04/2022 – 25,5 diárias.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1341/2022-DAf/cGP, DE 13/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/397209;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de nov e meia (09 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Capitão 
Poço para o município de Belém no período de 25/04 à 04/05/2022, a fim 
de reunir com a Coordenação da CNCIR, a fim de partilhar problemárticas 
das demandas da ciretraN do referido municipio. 

nome matricula
cleber Mesquita da silva 5946618 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1343/2022-DAf/cGP, DE 13/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/262867;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de São Miguel do Guamá – 18/04 à 13/05/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação na ciretraN do referido municipio.

nome matricula
conceição de Maria leite augusto 3219500 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1367 /2022-DAf/cGP, DE 13/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/426731;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de são caetano de olivelas no período de 22 à 
25/04/2022, a fim de acompanhar os trabalhos da equipe itinerante e ges-
tão dos processos de habilitação gerados durante a referida ação.

nome matricula
Maria eliete lima brito 3263851 /1

Marcelo anderson luz da silva 57190694 /1
daniel Pinto barros 5094534 /1

Walter Mota aragão silva 5414806 /6

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1378/2022-DAf/cGP, DE 13/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/364164;
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 o município de Mãe do rio no período de 18/04 à 13/05/2022, 
fim de realizar vistoria de veículos na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
jorge cardias alves junior 57200735/1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 786966
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sEcREtARiA DE EstADo
DE ADMiNistRAção 
PENitENciÁRiA

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 127/2022 – GAB/sEAP
Belém/PA, 14 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 téc-
nico em avaliação psicossocial dos custodiados do centro de recuperação 
coronel anastácio das Neves-crcaN:
PresideNte: josiMar MiraNda coUtiNHo – diretor
MeMbro: aNa aMelia aviz soares- Psicóloga
MeMbro: diaNNe tiNoco oliveira- assistente social
MeMbro: NelsoN YosHida- gerente de segurança
secretária: sUaNNY de fátiMa NasciMeNto evaNgelista- 
chefe de prontuário
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: 786922
PoRtARiA Nº 128/2022 – GAB/sEAP/PA
Belém/PA, 14 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 iv- ctM iv.
PresideNte: alMir silva da cUNHa – diretor
MeMbro: jair claUdio da silva gUiMaraes- 
coordenador de segurança
MeMbro: aNdreza da costa saNtaNa- assistente social
MeMbro: tereziNHa de jesUs alves de liMa Paiva- Psicóloga
secretário: adriaNa de Moraes albUqUerqUe- agente penitenciário
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: 786925

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

téRMiNo DE viNcuLo DE sERviDoR
- término de vínculo: 11/04/2022
Motivo: faleciMeNto
Órgão: secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciária
servidor temporário: josÉ viceNte MeNdoNÇa cecilio
Matrícula: 5827531/1 – ageNte PeNiteNciário
ordeNador: saMUelsoN Yoiti igaKi
secretário de estado de administração Penitenciária

Protocolo: 786912

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 914/2022 – 388033 - cRf
objetivo: coNdUzir iNterNo, a fiM de ParticiPar de sessÃo do tri-
bUNal do júri Na coMarca de castaNHal
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdeUa
destino: castaNHal
servidor (es):tHYago da silva araUjo, Mat.5949238, ageNte Prisio-
Nal – aNa regiNa soares liMa, Mat.5918124, ageNte PrisioNal- 
MaYcoN Melo sobral Mat.5954394, Policial PeNal.
Período: 13/04/2022 - diária(s):1/2 (Meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi

Protocolo: 786906

PoRtARiA Nº 913/2022 -383689 - cRf
objetivo: coNdUzir iNterNos, a fiM de ParticiPar de sessÃo do 
tribUNal do júri Na coMarca de bragaNÇa/Pa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdeUa
destino: bragaNÇa
servidor (es):doricleia Melo ribeiro, Mat.5949991, Policial PeNal 
-joÃo bosco Maciel filHo, Mat. 5949970, Policial PeNal- rUbeNs 
WagNer valeNte de soUza Mat. 5950171, Policia PeNal.
Período: 13/04/2022 - diária(s):01 (UMa)
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi

Protocolo: 786902

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N°1011/2022-DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 19 de abril de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor clesia araUjo carrias, matrícula fun-
cional n° 5950095/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de 
equipe Penitenciária - gseP, com lotação no centro de recuperação fe-
minino de santarém - crfstM, no período de 01/03/2022 a 30/03/2022, 
em substituição ao titular Maria cristiNa costa barbosa, matrícula 
funcional n° 5954687/1, que esteve em gozo de férias regulamentares.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787077
PoRtARiA N°1012/2022-DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 19 de abril de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
art. 1º - exclUir da Portaria N° 3026/2021- dgP/seaP/Pa de 
09/11/2021, publicada no doe n° 34.761 de 10/11/2021, MaNoel qUer-
TOM ALVES DA SILVA, matrícula n° 5953893/1, da Função Gratificada de 
supervisor de equipe Penitenciária - gseP, com lotação na colônia Penal 
agrícola de santa isabel - cPasi, a contar de 31 de março de 2022.
art. 2º - desigNar gilsaNdro Melo dos saNtos, matrícula nº 
5954109/1, para exercer a referida função na unidade penal, a contar de 
01 de abril de 2022.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787078
PoRtARiA N°1010/2022-DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 19 de abril de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor tHais vitoria Moreira de soUsa go-
MES, matrícula funcional n° 80015486/1, para exercer a Função Gratifica-
da de supervisor de equipe Penitenciária - gseP, com lotação no centro de 
recuperação feminino de santarém - crfstM, no período de 01/03/2022 a 
30/03/2022, em substituição ao titular jaiNe caroliNa cota caMPos, ma-
trícula funcional n° 5957802/1, que esteve em gozo de férias regulamentares.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787075
PoRtARiA N°1015/2022-DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 19 de abril de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
art. 1º - exclUir da Portaria N° 2479/2021- dgP/seaP/Pa de 
21/09/2021, publicada no doe n° 34.706 de 22/09/2021, MaNoel so-
ARES MONTEIRO, matrícula n° 5953901/1, da Função Gratificada de Su-
pervisor de equipe Penitenciária - gseP, com lotação no Presídio estadual 
Metropolitano iii – PeM iii, a contar de 30 de abril de 2022.
art. 2º - desigNar Walber tiago ladeira, matrícula nº 5886678/5, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de maio de 2022.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787083
PoRtARiA N°1013/2022-DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 19 de abril de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
Art. 1º - exclUir da Portaria N° 1222/2021- dgP/seaP/Pa de 
25/06/2021, publicada no doe n° 34.622 de 28/06/2021, fadio raMos 
araUjo, matrícula n° 5954389/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de equipe Penitenciária - gseP, com lotação no centro de recuperação 
regional silvio Hall de Moura - crrsHM, a contar de 31 de março de 2022.
art. 2º - desigNar jUliaNa liMa feitosa, matrícula nº 5950091/1, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de abril de 2022.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787080
PoRtARiA N°1014/2022-DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 19 de abril de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
art. 1º - exclUir da Portaria N° 2221/2021- dgP/seaP/Pa de 
03/09/2021, publicada no doe n° 34.692 de 08/09/2021, adriaNo ro-
SARIO DA SILVA, matrícula n° 5949746/1, da Função Gratificada de Su-
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pervisor de equipe Penitenciária - gseP, com lotação no Presídio estadual 
Metropolitano iii – PeM iii, a contar de 31 de maio de 2022.
art. 2º - desigNar ocideMar silva carvalHo, matrícula nº 5797764/2, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de junho de 2022.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787081
PoRtARiA N°1009/2022-DGP/sEAP/PA
Belém-PA, 19 de abril de 2022.
o diretor de gestÃo de Pessoas, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
art. 1º - desigNar o servidor adsoN roberto NasciMeNto de MeN-
DONÇA, matrícula funcional n° 57203842/1, para exercer a Função Gratifi-
cada de supervisor de equipe Penitenciária - gseP, com lotação no centro 
de Progressão Penitenciária de belém – cPPb, no período de 01/03/2022 
a 30/03/2022, em substituição ao titular aNtoNio Moraes da silva jU-
Nior, matrícula funcional n° 57209996/1, que esteve em gozo de férias 
regulamentares.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787073
PoRtARiA Nº 1016/2021 – DGP/sEAP 
Belém/PA, 19 DE ABRiL DE 2022.
Nome: PaUla eloarte de oliveira belo, Matrícula nº 5954263/1; car-
go: Policial Penal.
assunto: licença Nojo.
Período: 15/04/2022 a 22/04/2022.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas.

Protocolo: 787258
PoRtARiA Nº 1017/2022 – DGP/sEAP 
Belém/PA, 19 DE ABRiL DE 2022.
Nome: gilberto da silva david, Matrícula nº 57176444/1; 
cargo: agente Penitenciária.
assunto: licença gala.
Período: 06/04/2022 a 13/04/2022.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas.

Protocolo: 787255

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE cuLtuRA

.

contrato de cessão de uso onerosa; cedeNte: companhia docas do 
Pará - cdP; cessioNária: goverNo do estado do Pará coM iNter-
veNiêNcia da secretaria de cUltUra - secUlt; objeto: cessão da 
área visando revitalização, pertencente ao Projeto belém - Porto futuro 
- 2ª etapa, medindo 46.504,50m², que será administrada pela cessio-
Nária, através da sua interveniente; data da assiNatUra: 26/07/2021; 
sigNatários: eduardo Henrique Pinto bezerra e alexandre ernesto cor-
rêa sampaio, respectivamente diretor Presidente e diretor de gestão Por-
tuária-cdP, e Helder zahluth barbalho e Ursula vidal santiago de Men-
donça, governador do estado do Pará e secretaria da cultura - secUlt, 
representantes legais da cessionária.

Protocolo: 787418

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 204 DE 18.04.2022
Processo nº2022/442989
servidor: abilio aUgUsto bastos fraNco filHo
Matrícula: 5891119-1
cargo: assistente cultural
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secreta-
ria de Estado de Cultura - SECULT, realizada pela profissional RAIMUNDA 
HeliaNa MagalHÃes Pereira barriga, contratada como Palestrante, 
no evento “PreaMar da leitUra”, que acontecerá no dia 11 de abril de 
2022, as 16:30h., no Porto futuro.

Protocolo: 787180
PoRtARiA Nº 203 DE 18.04.2022
Processo nº 2022/448283
servidor: aNtoNio lUciaNo goMes do rosário
Matrícula: 54185955/2
cargo: secretário de gabinete
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura - SECULT, a ser realizado pelo profissional CLEBER 
silva de oliveira, contratado para apresentação de espetáculo de tea-
tro, no evento “Preamar da leitura”, que acontecerá no dia 17 de abril de 
2022, das 10:00 as 11:00 h., na estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 787194
PoRtARiA Nº 205 DE 18.04.2022
Processo nº 2022/ 434085
servidor: aNtoNio lUciaNo goMes do rosário
Matrícula: 54185955/ 2
cargo: secretário de gabinete

objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secretaria 
de Estado de Cultura-SECULT, a ser realizada pela profissional INAIÁ PAES 
siqUeira, contratada para contação de Histórias, no evento “Preamar da 
leitura”, que acontecerá no dia 17 de abril de 2022, das 10:00 as 11:00 
h., na estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 787168

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 208 DE 19 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de cUltUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da secretaria de estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004,
resolve:
i - desigNar o servidor josÉ Helder Moreira câNdido, matricula nº 
5945919/2, ocupante do cargo de Diretor de Patrimônio, como fiscal do 
contrato de cessão de Uso onerosa celebrado entre esta secretaria de es-
tado de cultura – secUlt e a companhia docas do Pará – cdP, cujo objeto 
é a cessão de uso onerosa visando à revitalização de área pertencente à 
cedente (cdP), que passa a ser denominada “Projeto belém Porto futuro – 
2ª etapa”, que será administrada pela cessionária (governo do estado do 
Pará por meio da secretaria de estado de cultura;
ii – os efeitos desta Portaria retroagem a 26 de julho de 2021, data de 
assinatura do contrato.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, em 19 de abril de 2022.
brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretário de estado de cultura.

Protocolo: 787414

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº190 DE 13 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de cUltUra, no uso de suas atribuições legais 
e, considerando os termos do processo nº2022/442116-gosg/secUlt, de 
12.04.2022;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
15(quinze) dias restantes de férias à servidora MarileNa ribeiro dias, 
matrícula nº 57211266/1, ocupante do cargo de assistente administrati-
vo, no período de 16.05.2022 a 30.05.2022, de acordo com a Portaria 
Nº515 de 01.10.2021, publicada no doe de 07.10.2021, referente ao Pe-
ríodo aquisitivo 19.01.2019 a 28.01.2020.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, em 13 de abril de 2022.
brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira
secretário de estado de cultura/secUlt.

Protocolo: 787250

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 439/2022
Pae: 2022/395467
objeto: Projeto “ciclo de arte e cUltUra oNliNe” no qual os artis-
tas teddY MarKs, Nicobates e os aMadores, blacKoUt, zoNa rU-
ral, carol alves, tHe Morô, tHiago robsoN, laMazoN, HeNriqUe 
e gabriel, Nega lora, jorgiNHo e baNda, lUcas liMa, daNiel do 
acordeoN, se apresentarão no município de belém/Pa em formato digital 
– live, em 21/04/2022 das 09h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 443/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00107; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: ParasHoWs, inscrita no cNPj: 35.234.544/0001-00
valor total: r$ 150.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 439/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
439/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 555 DE 19 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.
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CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização de 
contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 2022/ 395467.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “ciclo de 
arte e cUltUra oNliNe”, referente à iN 439/2022– fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e 
como fiscal substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de tra-
balho: 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 440/2022
Pae: 2022/386908
objeto: Projeto “cariMbÓ Pai d’ÉgUa” no qual os artistas lUcas iM-
Perador, ricHele HallidaY, lUiziNHo liNs, os caras do forrÓ, 
taMo jUNto, baNjo loKo, HeNriqUe seNNa, seNtiNelas do Norte, 
Mostarda elÉtrica, grUPo Nossa HistÓria, baNda desejo Proi-
bido, Ygor ferraz, que se apresentarão em formato digital – live, no 
município de belém/Pa, em 21/04/2022, das 9h às 21h, no canal da pro-
dutora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 437/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 
22eMeN00061 e 22deMP00202; fonte recurso: 0101 e 0301; elemento 
de despesa: 339039; ação: 231271 e 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 440/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
440/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 554 DE 19 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 2022/386908.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “cariMbÓ 
Pai d’ÉgUa”, referente à iN 440/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) 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 441/2022
Pae: 2022/333675
objeto: Projeto “live Pai d’egUa i” no qual os artistas feliPe rosa, 
geYzoN barbosa, raMoN siqUeira, Karol Miler, gil MartiNs, ciN-
tia lazarY, jesiel dias, lUKas brito, rodrigo rasec, aNdreziNHo 
saUdade, se apresentarão no município de belém/Pa em formato digital 
– live, em 20/04/2022 das 08h às 18h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 440/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00107; 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: aNY ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no 
cNPj: 23.900.937/0001-19
valor total: r$ 100.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 441/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
441/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 556 DE 19 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 nº 2022/ 333675.

resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’egUa i”, referente à iN 441/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) 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 442/2022
Pae: 2022/394806
objeto: Projeto “rota de cUltUra ii” no qual os artistas villa Kids 
festival, cariMbÓ da Maria, WillY liMa, Pegada do axÉ, caMa-
rote viP, WariloU, viviaNe batidÃo, se apresentarão no município 
de Marituba/Pa em formato presencial na Praça Matriz, localizada na rua 
eng. fernando guilhon com a rua cláudio barbosa s/N, bairro centro, em 
21/04/2022 das 17h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 434/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00245; 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$ 100.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 442/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
442/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 557 DE 19 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 nº 2022/ 394806.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “rota de 
cUltUra ii”, referente à iN 442/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
tHYago gUedelHa de oliveira, matrícula n° 8015555/1, cargo: as-
sistente administrativo, setor: tWH, e como fiscal substituto, o(a) ser-
vidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 443/2022
Pae: 2022/367986
objeto: Projeto “live iNstrUMeNtalizaNdo a cUltUra” no qual os 
artistas eltoN estoUrado, rafa love, baNda reMelexo, batista do 
Piseiro, reNNê, raiff Pegada, iraN feliPe, zeziNHo dos teclados, 
se apresentarão em formato digital – live, no município de ourém/Pa, em 
21/04/2022, das 16h às 00h, transmitido através dos canais das produto-
ras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 435/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00169; 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: Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
45.080.479/0001-51, e f5 ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
36.071.815/0001-09
valor total: r$ 75.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 443/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
443/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 559 DE 19 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 nº 2022/367986.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live iNs-
trUMeNtalizaNdo a cUltUra”, referente à iN 443/2022– fcP, fis-
cal titular, o(a) servidor(a) brUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 
5945823/3, cargo: coord. sonora, setor: dic, e como fiscal substituto, 
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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 444/2022
Pae: 2022/365888
objeto: Projeto “live PassaPorte MUsical” no qual os artistas eltoN 
estoUrado, rafa love, baNda reMelexo, batista do Piseiro, reN-
Nê, raiff Pegada, se apresentarão no município de capitão Poço/Pa em 
formato digital – live transmitido através do canal da produtora no youtu-
be, em 24/04/2022 das 17h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 436/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00167; 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: Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no 
cNPj: 45.080.479/0001-51
valor total: r$ 54.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 444/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
444/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 558 DE 19 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 nº 2022/ 365888.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Passa-
Porte MUsical”, referente à iN 444/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) brUNo de araUjo reis, matrícula nº: 5960437/1, cargo: gereN-
te, setor/local de trabalho: Nlcc, e como fiscal substituto, o(a) servi-
dor(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
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 445/2022
Pae: 2022/334029
objeto: Projeto “live Pai d’ÉgUa vii” no qual os artistas feliPe rosa, 
gaYzoN barbosa, raMoN siqUeira, Karol Miler, gil MartiNs, ciN-
tia lazarY, jesiel dias, lUKas brito, rodrigo rasec e aNdrezi-
NHo saUdade, se apresentarão no município de belém/Pa em formato 
digital – live transmitido através do canal da produtora no youtube, em 
23/04/2022 das 12h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 459/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00101; 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: aNY ProdUÇÕes e veNtos, inscrita no 
cNPj: 23.900.937/0001-19
valor total: r$ 100.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 445/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
445/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 561 DE 19 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 nº 2022/ 334029.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’ÉgUa vii”, referente à iN 445/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 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

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 446/2022
Pae: 2022/333869
objeto: Projeto “Projeto live Pai d’ÉgUa v” no qual os artistas feliPe 
rosa, gaYzoN barbosa, raMoN siqUeira, Karol Miler, gil Mar-
tiNs, ciNtia lazarY, jesiel dias, lUKas brito, rodrigo rasec e 
aNdreziNHo saUdade, se apresentarão em formato digital – live, no 
município de belém/Pa, no dia 22/04/2022, das 08h às 20h, transmitido 
através dos canais das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 444/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00103; 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: aNY ProdUÇÕes e veNtos, inscrita no cNPj: 
23.900.937/0001-19
valor total: r$ 100.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 446/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
446/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 562 DE 19 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 nº 2022/333869.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’ÉgUa v”, referente à iN 446/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a 
josÉ aUgUsto rodrigUes da silva, matrícula nº: 57205072/2, car-
go: aUxiliar oPeracioNal, setor/local de trabalho: cao, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) 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 447/2022
Pae: 2022/141729
objeto: Projeto “PlUtÃo” no qual os artistas doUglas aMoriM, laU-
vaite PeNoso, baNda MiNistÉrio ProMisse, lUciaNo lira, baNda 
rocK soUl e cia, steaMY frogs, se apresentarão no município de be-
lém/Pa em formato digital – live transmitido através do canal da produto-
ra no youtube, em 23/04/2022 das 12h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 452/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 eMeN 
00043; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: trYce PaNtoja ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
26.247.4210001- 05
valor total: r$ 80.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 447/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
447/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 563 DE 19 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 nº 2022/ 141729.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “PlUtÃo”, 
referente à iN 447/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) jair Na-
zareNo rodrigUes liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, 
setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) 
Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: téc. ges-
tão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 448/2022
Pae: 2022/451196
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral baia do sol 2” no qual os artis-
tas brUNo aNdrade, fraNcelia oliveira, edMilsoN soUza, arMaN-
diNHo bastos e MillY e cia, se apresentarão no município de belém/Pa 
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em formato presencial no Parque de exposições, em 21/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 451/2022 – 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: M eveNtos, inscrita no cNPj: 08.112.375/0001-55
valor total: r$ 50.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 448/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
448/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 565 DE 19 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 nº 2022/ 451196.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral baia do sol 2”, referente à iN 448/2022– fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícu-
la 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 tra-
balho: 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 449/2022
Pae: 2022/387768
objeto: Projeto “Música eM aÇÃo” no qual os artistas grUPo Nossa 
HistÓria, baNda desejo Proibido, Ygor ferraz, dj lUcas iMPera-
dor, ricHele HallidaY, HeNriqUe seNNa, os caras do forrÓ, grU-
Po taMo jUNto, lUiziNHo liNs, baNjo loKo, seNtiNelas do Norte, 
baNda Mostarda elÉtrica, se apresentarão em formato digital – live, 
no município de belém/Pa, em 21/04/2022, das 9h às 21h, transmitido 
através dos canais das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 439/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 eMeN 
00254; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 449/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
449/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 564 DE 19 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 nº 2022/387768.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “Música eM 
aÇÃo”, referente à iN 449/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) aN-
gelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal subs-
tituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 450/2022
Pae: 2022/395728
objeto: Projeto “o ritMo da cUltUra folclÓrica” no qual os artis-
tas grUPo villa Kids festival, baNda seNta Peia, caNtor MaNo 
oi, cariMbÓ da Maria, grUPo eNcaNtos do cUriÓ, grUPo MistU-
ra regioNal, grUPo de bale folclorico da aMazoNia, grUPo de 
cUltUra regioNal iaÇá lUteraNa, grUPo aYraKYra, grUPo de ex-
PressÕes folcloricas eNcaNto do sol, grUPo ParaNaNiN, grUPo 
aracUa, grUPo Parafolclorico flor da aMazoNia, grUPo Para-
folclorico frUtos do Pará, UiraPUrU, grUPo Parafolclorico 

vaiaNga, grUPo sabor Marajoara, se apresentarão no município de 
Belém/PA em formato digital – LIVE no canal oficial do youtube da produ-
tora, em 22/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 457/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00219; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 450/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
450/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 566 DE 19 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 nº 2022/ 395728.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “o ritMo 
da cUltUra folclÓrica”, referente à iN 450/2022– fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(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) 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 451/2022
Pae: 2022/387206
objeto: Projeto “esPia este soM” no qual os artistas dj lUcas iMPera-
dor, HicHeli rallidaY, lUiziNHo liNs, os caras do forro, grUPo 
taMo jUNto, baNjo loKo, HeNriqUe seNNa, seNtiNelas do Norte, 
baNda Mostarda elÉtrica, grUPo Nossa HistÓria, baNda dese-
jo Proibido, Ygor ferraz, se apresentarão no município de belém/Pa 
em formato digital – LIVE no canal oficial do youtube da produtora, em 
22/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 455/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00203; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 451/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
451/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 567 DE 19 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 nº 2022/ 387206.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “esPia este 
soM”, referente à iN 451/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) aNge-
lo 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
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 452/2022
Pae: 2022/387734
objeto: Projeto “veM ver o soM” no qual os artistas dj lUcas iMPer-
ador, HicHeli rallidaY, lUiziNHo liNs, os caras do forro, grUPo 
taMo jUNto, baNjo loKo, HeNriqUe seNNa, seNtiNelas do Norte, 
baNda Mostarda elÉtrica, grUPo Nossa HistÓria, baNda desejo 
Proibido, Ygor ferraz, se apresentarão em formato digital – live, no 



68  diário oficial Nº 34.940 Quarta-feira, 20 DE ABRIL DE 2022

município de belém/Pa, em 20/04/2022, transmitido através dos canais 
das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 441/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 eMeN 
00253; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 452/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
452/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 568 DE 19 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 nº 2022/387734.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “veM ver 
o soM”, referente à iN 452/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
josÉ aUgUsto rodrigUes da silva, matrícula nº: 57205072/2, car-
go: aUxiliar oPeracioNal, setor/local de trabalho: cao, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) raiMUNdo do socorro Moraes alMeida, 
matrícula nº: 5903311, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cgP.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 453/2022
Pae: 2022/380009
objeto: Projeto “Páscoa cUltUral iii” no qual os artistas tHÉo PÉ-
rola Negra, HYgiNo PaMPolHa, grUPo Moara, artHUr berNardes, 
jorge adoNis, grUPo circeNse ervertoN figUeiredo, jHoNY Wlad, 
raiNer costa, baNda sabor aÇaÍ, jUNior veloso, jaNder brasil, 
carliNHos sabiá, MariNa faciola, george Neto, toNiNHo MarajÓ, 
se apresentarão no município de belém/Pa em formato digital – live no 
canal oficial do youtube da produtora, em 23/04/2022  das 09h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 456/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00180; 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: jj eveNtos, inscrita no cNPj: 34.393.995/0001-10
valor total: r$ 150.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 453/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
453/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 569 DE 19 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 nº 2022/ 380009.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “Páscoa cUl-
tUral iii”, referente à iN 453/2022– 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 454/2022
Pae: 2022/141502
objeto: Projeto “Mercúrio” no qual os artistas adilsoN dias, daNiel 
Mattos, Helcio e MariNa, baNda Kartel rocK, lidia goNÇalves, 
MiNisterio ProMisse, sisteMa verMelHo e val foNseca, se apre-
sentarão no município de belém/Pa em formato digital – live no canal 
oficial do youtube da produtora, em 22/04/2022  das 14h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 454/2022 – ProjUr/fcP.

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 deMP 
00626; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: trYce PaNtoja ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
26.247.421/0001- 05
valor total: r$ 118.000,00 
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 454/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
454/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
PoRtARiA Nº 570 DE 19 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 nº 2022/ 141502.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “Mercúrio”, 
referente à iN 454/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) Maria de 
fátiMa liMa barroso, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente adminis-
trativo, setor/local de trabalho: dic,  e como fiscal substituto, o(a) ser-
vidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787428

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 538 DE 19 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 nº 2022/450485.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral ParqUe Porto fUtUro 2”, referente à iN 424/2022– 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 traba-
lho: gaPres.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 786987
PoRtARiA Nº 546 DE 19 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 nº 2022/ 333819.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’ÉgUa iv”, referente à iN 431/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) 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: 787233
PoRtARiA Nº 543 DE 19 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 nº 2022/395277.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “Na veloci-
dade da Música”, referente à iN 427/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servi-
dor(a) josÉ aUgUsto rodrigUes da silva, matrícula nº: 57205072/2, 
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cargo: aUxiliar oPeracioNal, setor/local de trabalho: cao, 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: 787174
PoRtARiA Nº 533 DE 18 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 nº 2022/458383.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
45 aNos de arte e cUltUra”, referente à iN 426/2022– fcP, fiscal ti-
tular, o(a) servidor(a) Maria do PerPetUo socorro flexa de Melo, 
matrícula n° 5919978/4, cargo: gereNte, setor: darf, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, matrícula 
nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787177
PoRtARiA Nº 540 DE 19 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 nº 2022/365768.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live res-
PleNdor MUsical”, referente à iN 453/2022– fcP, fiscal titular, o(a) 
servidor(a) brUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 5945823/3, car-
go: coord. sonora, setor: dic, 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

Protocolo: 787198
PoRtARiA Nº 545 DE 19 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 nº 2022/ 395408.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “PoNto de 
eMbarqUe: arte folclÓrica”, referente à iN 429/2022– fcP, fiscal ti-
tular, o(a) servidor(a) josÉ aUgUsto rodrigUes da silva, matrícula 
nº: 57205072/2, cargo: aUxiliar oPeracioNal, setor/local de traba-
lho: 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

Protocolo: 787211
PoRtARiA Nº 539 DE 19 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 nº 2022/450312.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral castaNHal jaderlâNdia”, referente à iN 423/2022– 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 traba-
lho: gaPres.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787127
PoRtARiA Nº 542 DE 19 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 2022/387678.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “viver o 
soM”, referente à iN 428/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) Ma-
ria de fatiMa liMa barroso, matrícula nº: 32026/1, cargo: agente 
administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, 
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: 787124
PoRtARiA Nº 532 DE 18 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 nº 2022/445537.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral MosqUeiro baia do sol”, referente à iN 422/2022– fcP, fis-
cal titular, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, 
matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: ga-
Pres, 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: 786853
PoRtARiA Nº 527 DE 18 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 nº 2022/333722.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’egUa ii”, referente à iN 421/2022– 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

Protocolo: 786802
PoRtARiA Nº 541 DE 19 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 2022/387804.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “arte soNo-
ra”, referente à iN 437/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) aNgelo 
sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: téc. 
gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787407
PoRtARiA Nº 547 DE 19 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 nº 2022/ 315746.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “coM-
PartilHaNdo cUltUra Nos bairros de tUcUrUÍ ix”, referente à iN 
432/2022– 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: 787254
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PoRtARiA Nº 548 DE 19 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 nº 2022/ 334942.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’ÉgUa iii”, referente à iN 433/2022– 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

Protocolo: 787275
PoRtARiA Nº 550 DE 19 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 nº 2022/ 141422.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “NetUNo”, 
referente à iN 434/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) jair Na-
zareNo rodrigUes liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, 
setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) 
saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 5935624, car-
go: 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: 787318
PoRtARiA Nº 552 DE 19 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 nº 2022/ 395778.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “esPetácU-
los da cUltUra regioNal”, referente à iN 436/2022– fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) aNgelo sergio fraNco de oliveira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e 
como fiscal substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de tra-
balho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787364
PoRtARiA Nº 553 DE 19 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 nº 2022/ 365945.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Ma-
NifestaÇÃo dos ritMos regioNais”, referente à iN 438/2022– fcP, 
fiscal titular, o(a) servidor(a) brUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 
5945823/3, cargo: coord. sonora, setor: dic., 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

Protocolo: 787386
PoRtARiA Nº 549 DE 19 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 2022/395191.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “rota da 
cUltUra i”, referente à iN 430/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
tHYago gUedelHa de oliveira, matrícula n° 8015555/1, cargo: as-
sistente administrativo, setor: tWH, e como fiscal substituto, o(a) ser-

vidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787336
PoRtARiA Nº 551 DE 19 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 nº 2022/ 458398.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
45 aNos de arte e cUltUra i”, referente à iN 435/2022– fcP, fiscal 
titular, o(a) servidor(a) Maria do PerPetUo socorro flexa de Melo, 
matrícula n° 5919978/4, cargo: gereNte, setor: darf, 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

Protocolo: 787350

ERRAtA
.

ERRAtA Do PRotocoLo - 775189
Publicado no D.o.E nº 34.903 em 23/03/2022
onde se lê: [...] Projeto “arte folclÓrica” no qual os artistas villa 
Kids, seNta Peia, MaNo io, cariMbo da Maria, eNcaNtos do cUrio, 
MistUra regioNal, bale folcÓrico da aMazôNia, iaÇa lUteraNa, 
aYraKYrÃ, eNcaNtos do sol, tribo KaWaHiva, ParaNaNiM, ara-
cUÃ, flor da aMazôNia, frUtos do Pará, UiraPUrU e vaiaNgá, 
que se apresentarão em formato digital – live e gravações de vídeos em 
23/03/2022, das 08h às 01h, no município de ananindeua/Pa.  [...]
Leia-se: [...] Projeto “arte folclÓrica” no qual os artistas villa 
Kids, seNta Peia, MaNo io, cariMbo da Maria, eNcaNtos do cUrio, 
MistUra regioNal, bale folcÓrico da aMazôNia, iaÇa lUteraNa, 
aYraKYrÃ, eNcaNtos do sol, tribo KaWaHiva, ParaNaNiM, aracUÃ, 
flor da aMazôNia, frUtos do Pará, UiraPUrU, vaiaNgá e grUPo 
sabor Marajoara, que se apresentarão em formato digital – live e gra-
vações de vídeos em 23/03/2022, das 08h às 01h, no município de ana-
nindeua/Pa. [...]

Protocolo: 787412

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 424/2022
Pae: 2022/450485
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral ParqUe Porto fUtUro 2” no 
qual os artistas ferrovia tex; de bobeira; brega folK; alMa soUl e 
acústica PoP, se apresentarão no município de belém/Pa, no Parque de 
exposições, em 20/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 428/2022 – 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 424/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
424/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 786988
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 423/2022
Pae: 2022/450312
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral castaNHal jaderlâNdia” no 
qual os artistas daNiel araújo, KattPará, MaNoblacK, dUda ba-
cKMaN, lUcas rocHa, se apresentarão em formato presencial, no mu-
nicípio de castanhal/Pa, conjunto ipe – sN 3 bairro: fonte boa no dia 
20/04/2022, das 18h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 426/2022 – 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
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tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 423/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
423/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787142
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 428/2022
Pae: 2022/387438
objeto: Projeto “viver o soM” no qual os artistas grUPo Nossa His-
toria, desejo Proibido, Ygor ferraz, dj lUcas iMPerador, ricHe-
le HalidaY, HeNriqUe seNNa, os caras forrÓ, baNda taMo jUNto, 
lUiziNHo liNs, baNjo loKo, seNtiNelas do Norte, Mostarda elÉ-
trica, que se apresentarão em formato digital – live, no município de be-
lém/Pa, em 19/04/2022, das 9h às 20h, no canal da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 422/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 eMeN 
00252; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 428/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
428/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787123
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 429/2022
Pae: 2022/395408
objeto: Projeto “PoNto de eMbarqUe: arte folclÓrica” no qual os 
artistas villa Kids festival, seNta Peia, MaNo io, cariMbÓ da Ma-
ria, eNcaNtos do cUriÓ, MistUra regioNal, balÉ folclÓrico da 
aMazôNia, iaÇa lUteraNa, aYraKYrÃ, eNcaNtos do sol, KaWaHiva, 
ParaNaNiM, aracUÃ, flor da aMazôNia, frUtos do Pará, UiraPU-
rU, vaiaNgá, sabor Marajoara, se apresentarão no município de ana-
nindeua/Pa em formato digital – live em 20/04/2022, das 08h às 00h 
e 21/04/2022, das 00h às 02h 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 433/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00244; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 429/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
429/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787210
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 425/2022
Pae: 2022/365768
objeto: Projeto “live resPleNdor MUsical” no qual os artistas el-
toN estoUrado, rafa love, baNda reMelexo, batista do Piseiro, 
reNNê, raiff Pegada, iraN feliPe, KarlielsoN vaqUeiro, se apre-
sentarão em formato digital – live e gravações de vídeos, no município de 
capitão Poço/Pa no dia 21/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 420/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: 22 deMP 
00166; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: rb ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj 32.796.118/0001-
64 e Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj 45.080.479/0001-51
valor total: r$ 75.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 425/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
425/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787202
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 427/2022
Pae: 2022/395277
objeto: Projeto “Na velocidade da Música” no qual os artistas ad-
soN ParaNHos, jarbas liMa, MicHelle aMador, laYNa belliNi, los 

bregas, aÇaÍ latiNo, lUcas e iroN, aNNY loPes, Mega PoP sHoW, 
PaNKdÃo do forrÓ, baladaMix, o beijo dela, aÇaÍ PiMeNta, cHi-
qUiNHo do acordeoN e beNigNa salsesKi, forrÓ tUdÃo, troPa 
do brega, se apresentarão no município de ananindeua/Pa em formato 
digital – live em 21 e 22/04/2022, das 09h às 01h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 445/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00243; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 427/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
427/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787173
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 426/2022
Pae: 2022/458383
objeto: Projeto “baNzeiro 45 aNos de arte e cUltUra” no qual os 
artistas grUPo MUrerÉ, jHoNY MariNHo, raMiro travassos, diMas 
gabriel, HarleNN, se apresentarão no município de belém/Pa, na 
Praça do Povo, localizada na fundação cultural do estado do Pará, em 
20/04/2022, das 17h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 427/2022 – 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: liliaN costa, inscrita no cNPj 33.291.018/0001-49
valor total: r$ 50.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 426/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
426/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787176
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 431/2022
Pae: 2022/333819
objeto: Projeto “live Pai d’ÉgUa iv” no qual os artistas fabÍola 
freitas, gUtto xibatada, lU soUsa, daNY blcK, deNilsoN cUNHa, 
WagNer ribeiro, ciNtia lazarY, PatrÍcia leÃo, jeaN gadelHa e 
júNior goNÇalves, se apresentarão no município de belém/Pa em 
formato digital – LIVE em 21/04/2022, das 08h às 17h 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 448/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00104; 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: aNY ProdUÇÕes e veNtos, inscrita no cNPj: 
23.900.937/0001-19
valor total: r$ 100.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 431/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
431/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787232
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 421/2022
Pae: 2022/333722
objeto: Projeto “live Pai d’egUa ii” no qual os artistas fabÍUla frei-
tas, gUtto xibatada, lU soUsa, daNY blacK, deNilsoN cUNHa, 
WagNer ribeiro, ciNtia lazarY, PatricK leÃo, jeaN gadelHa, jU-
Nior goNÇalves, se apresentarão em formato digital – live, no municí-
pio de Belém/PA, no dia 20/04/2022, das 11h às 21h, no canal oficial do 
youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 432/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
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: aNY ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no 
cNPj: 23.900.937/0001-19
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valor total: r$ 100.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 421/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
421/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 786809
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 422/2022
Pae: 2022/445537
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral MosqUeiro baia do sol” no 
qual os artistas MillY e cia, arMaNdiNHo bastos, edMilsoN soU-
sa, fraNcelia de oliveira, brUNo aNdrade, se apresentarão em for-
mato presencial, no município de Mosqueiro/Pa, na baia do sol no dia 
20/04/2022, das 18h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 425/2022 – 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: M eveNtos, inscrita no cNPj 08.112.375/0001-55
valor total: r$ 50.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 422/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
422/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 786858
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 437/2022
Pae: 2022/387804
objeto: Projeto “arte soNora” no qual os artistas grUPo Nossa His-
tÓria, baNda desejo Proibido, Ygor ferraz, lUcas iMPerador, 
ricHele HallidaY, HeNriqUe seNNa, os caras do forrÓ, taMo jUNto, 
lUiziNHo liNs, baNjo loKo, seNtiNelas do Norte, Mostarda elÉtri-
ca, que se apresentarão em formato digital – live, no município de belém/
Pa, em 22/04/2022, das 9h às 21h, no canal da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 438/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 eMeN 
00255; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 437/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
437/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787409
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 435/2022
Pae: 2022/458398
objeto: Projeto “baNzeiro 45 aNos de arte e cUltUra i” no qual 
os artistas evertoN figUeiredo, grUPo Maroa, artHUr berNardes, 
jader brasil e carliNHo sabiá, se apresentarão no município de be-
lém/Pa em formato presencial na Praça do Povo na fundação cultural do 
Pará- av. gentil bitencourt, 650 – Nazaré, em 21/04/2022, das 17h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 430/2022 – 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: jair jose N de alMeida servicos, nome fantasia jj eveN-
tos, inscrito no cNPj 34.393.995/0001-10
valor total: r$ 50.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 435/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
435/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787349
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 430/2022
Pae: 2022/395191
objeto: Projeto “rota da cUltUra i” no qual os artistas baNda forro 
tUdao; baNda troPa do brega; MicHelle aMador; adsoN Para-
NHos; baNda aÇai PiMeNta; aNNY loPes; baNda Mega PoP sHoW; 

baNda PaNKadÃo do forro, que se apresentarão em formato digital – 
live, no município de Marituba/Pa, 20/04/2022, no horário de 16h às 23h, 
no canal da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 423/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00244; 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$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 430/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
430/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787341
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 438/2022
Pae: 2022/365945
objeto: Projeto “live MaNifestaÇÃo dos ritMos regioNais” no qual 
os artistas baNda rP2, os brotHers, farra de vaqUeiro, eltoN es-
toUrado, rafa love, baNda reMelexo, batista do Piseiro, reNNê, 
raiff Pegada, iraN feliPe, se apresentarão no município de ourém/Pa 
em formato digital – live, em 22/04/2022 das 09h às 19h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 453/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00168; 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: Mt ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 45.080.479/0001-
51, e at eNtreteNiMeNto, inscrita no cNPj: 43.599.806/0001-50
valor total: r$ 91.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 438/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
438/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787384
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 436/2022
Pae: 2022/395778
objeto: Projeto “esPetácUlos da cUltUra regioNal” no qual os ar-
tistas BANDA BATIDĀO; BANDA BREGA É POQUE; BANDA TOP 3; TEDDY 
MarKs; cHYco salles; HUgo saNtos; joÃo da Hora; jorgiNHo go-
Mes; Marcelo agUiar; adriaNa oliver; geMillY; saMY loUriNHo; 
MarqUiNHo dUraN; toNY brasil, se apresentarão no município de ana-
nindeua/Pa em formato digital – live, em 22/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 449/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00218; 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, inscrito no cNPj 
35.234.544/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 436/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
436/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787363
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 434/2022
Pae: 2022/141422
objeto: Projeto “NetUNo” no qual os artistas adilsoN dias, daNiel 
Mattos, Helcio e MariNa, baNda Kartel rocK, lidia goNÇalves, 
MiNisterio ProMisse, sisteMa verMelHo, se apresentarão no muni-
cípio de Capitão Poço/PA em formato digital – LIVE no canal oficial do 
youtube da produtora, em 21/04/2022, das 11h às 15h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 442/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 deMP 
00624; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: trYce PaNtoja ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no 
cNPj: 26.247.421/0001- 05
valor total: r$ 99.729,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
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tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 434/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
434/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787316
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 433/2022
Pae: 2022/334942
objeto: Projeto “live Pai d’ÉgUa iii” no qual os artistas feliPe rosa, 
gaYzoN barbosa, raMoN siqUeira, Karol Miler, gil MartiNs, ciNtia 
lazarY, jesiel dias, lUKas brito, rodrigo rasec e aNdreziNHo saU-
dade, se apresentarão no município de belém/Pa em formato digital – live 
no canal oficial do youtube da produtora, em 21/04/2022, das 11h às 20h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 447/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00105; 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: aNY ProdUÇÕes e veNtos, inscrita no 
cNPj: 23.900.937/0001-19
valor total: r$ 100.000,00
data: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 433/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
433/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787271
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 432/2022
Pae: 2022/315746
objeto: Projeto “coMPartilHaNdo cUltUra Nos bairros de tUcU-
rUÍ ix” no qual os artistas boNde do bregaÇo, los barrosos, NeW 
groove, tHe bregas, daNNe saNcHes, jaMes viaNa, tHiago cas-
tro, cÉlio costa, raMoN PortilHo, tHoM gleYtoN, deNise serrÃo, 
MiKaella Horara, tHaUaNa MelloNio, vaNessa caNtÃo, se apresen-
tarão no município de tucuruí/Pa em formato presencial na Praça do Para-
voa, bairro do Paravoa22/04/2022, das 09h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 450/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 def 
326077; 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: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 432/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
432/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 19/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787253

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 521 - cGP/fcP DE 18 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 pro-
cesso nº 2022/460719–dli, datado de 18/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão nos seguintes municípios: Marabá/Pa, Pa-
rauapebas/Pa e canaã dos carajás/Pa, realizar entrevistas dos candidatos 
convocados do Pss 02/2022 – fcP, que farão parte da equipe de servidores 
que trabalharão nos espaços das Usinas do terPaz dos referidos municípios.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
sUzaNa tota da silva 57234355/2 tecnico em gestão cultural/diretor

24 a 
30/04/2022 6,5

MariNilde cHaves barbosa 57193519/1 tecnico em gestão cultural/gerente
Maria do socorro baia dos saNtos 32131/1 biblioteconomista/ coordenador

MarlY dias de oliveira 2004356/2 bibliotecario
roseMarY ferreira de aNdrade soUsa 54194668/2 tecnico em gestão cultural

siMoNe Maria Matos Moreira 2004410/2 tecnico em gestão cultural/ 
coordenador

jUlio cesar da silva Melo 57203419/1 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: 787012

PoRtARiA Nº 467 - cGP/fcP DE 13 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 pro-
cesso nº 2022/442548–dli/fcP,  datado de 12/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão participar de reunião na secretaria de edu-
cação no Município de Ananindeua/PA ,com a finalidade de alinhar ações 
na área da leitura.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
deNise gUioMar fraNco leal dos saNtos 5608600/3 tecNico eM gestao cUltUral 13/04/2022  ½jUlio cesar da silva Melo 57203419/1 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: 787010
PoRtARiA Nº 536 - cGP/fcP DE 18 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 pro-
cesso 2022/459067–dli/fcP, datado de 17/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de compor a equipe responsável pela ação de 
fomento à leitura no município de são Miguel do guamá.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
lUaNa Negrao de MoUra 57193500/ 1

assisteNte adMiNistrativo 23 a 
27/04/2022 4,5glaUber jose silva de carvalHo 54184100/ 3

regiNa lUcia albUqUerqUe da silva 715450/ 1
liliaNe MeNezes rabelo 57207651/ 1 tecNico eM gestao cUltUral

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 787160
PoRtARiA Nº 495 - cGP/fcP DE 18 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 pro-
cesso nº 2022/370026–coordenadoria do teatro Margarida schivasappa 
– dic/fcP, datado de 28/03/2022.
resolve:
i – aUtorizar a participação do servidor ferNaNdo erNesto Melo de 
freitas costa, a participar do evento “seMaNáUdio – a Maior iMersÃo 
eM áUdio do brasil” a ser realizado na cidade de são Paulo/sP, no período 
de 17 à 19/05/2022, além de visita técnica no maior fornecedor de equipa-
mento de áudio do brasil, no dia 16/05/2022, na cidade de campinas/sP.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
para subsidiar as despesas de viagem conforme solicitado no memorando 
nº 8/2022-ctMs-fcP.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
ferNaNdo erNesto Melo de freitas costa 30660/1 soNoPlasta ref. xxv 15 e 20/05/2022 5,5

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 787105
PoRtARiA Nº 534 - cGP/fcP DE 18 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 pro-
cesso nº 2022/459070 –dli/fcP,  datado de 17/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão o qual conduzirá a equipe responsável pela 
ação de fomento à leitura  no município de são Miguel do guamá/Pa.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA

Pablo oliveira barbosa 5952209/1 Motorista 23 a 27/04/2022 4.5

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 787100
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PoRtARiA Nº 528 - cGP/fcP DE 18 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 pro-
cesso Nº2022/454992–dli/fcP, datado de 14/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abai-
xo mencionados, a fim de realizar o acompanhamento de Workshop, Imple-
mentação e fortalecimento de sistemas municipais de cultura, em itaituba.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
seMias de soUza araUjo 57193524/1 tecNico eM gestao cUltUral 23 a 

29/04/2022 6,5david PassiNHo MoNtes 57200796/1 assisteNte cUltUra
eleNe cristiNa Modesto PiNHeiro 5857740/2

tecNico eM gestao cUltUral 23 a 
27/04/2022 4,5daNilo braccHi 5897404/2

Marcia aNgeliN sertao 5890937/1

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 787097
PoRtARiA Nº 519 - cGP/fcP DE 18 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 2022/458935– diretoria de interação cultura - dic, datado de 07/03/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo mencionados, que irão a MOSQUEIRO/PA, com a finalidade de 
acompanhar e fiscalizar o Projeto Banzeiro Cultural MOSQUEIRO BAIA DO 
sol – atendendo aos Processos 2022/445537 e 2022/451196.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade 5935624/2 assessor 20 e 21/04/2022 2gilvaNdro Melo da silva 5952204/1 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: 787091
PoRtARiA Nº 378 – cGP/DAf/fcP DE 05 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/ 388907- cbPav/fcP, datado de 31/03/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual abaixo mencionado, a fim de ministrar oficinas na Biblioteca da 
Usina da Paz Marituba.

NoME c.P.f PERíoDo DiÁRiA

Maurício rocha da costa 174 705 442 91 11 a 14/04 e 16/04/2022 – 08H às 18H
18 a 20/04, 22 e 23/04/2022 – 08H às 18H 05

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 786835
PoRtARiA Nº 479 – cGP/DAf/fcP DE 14 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 2022/453735- gaPre/fcP, datado de 13/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, a fim de atender a solicitação municipal para participar de 
reuniões com os fazedores de cultura, com os grupos folclóricos, visitar a 
biblioteca do município e reunir com o departamento de cultura, no muni-
cípio de belterra/Pa.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
rodrigo barbosa ferreira 5950387 2 coordeNador 20 a 27/04/2022 7,5

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 786837
PoRtARiA Nº 400 - cGP/fcP DE 07 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 2022/377941 – diretoria de interação cultura - dic, datado de 30/03/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servido-
res abaixo mencionados, como de complementação de 1 (uma) diária aos 
servidores que irão acompanhar e fiscalizar o Projeto “CANTAMARABÁ” no 
Município de Marabá.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA

saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade 5935624/2 assessor
04 e 05/04/2022 1

gilvaNdro Melo da silva 5952204/1 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: 786832

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 070/2022/fcG
a superintendente da fundação carlos gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
resolve:
desigNar o servidor josé roberto santos ribeiro, secretário de direto-
ria, matrícula funcional nº 5149525/3, para assumir a função de fiscal do 
Contrato nº 08/2022, firmado com a UEPA para prestação de serviço de 
registro de diplomas, e o servidor dênys antonio amanajás Noronha, as-
sessor, matrícula funcional nº 57192378/4, para substituí-lo durante seus 
afastamentos legais.
dê-se ciêNcia, PUblica-se, registre-se e cUMPra-se.
belém-Pa, 14 de abril de 2022.
Maria da glÓria boUlHosa caPUto, superintendente da fcg
*Republicado  em virtude de complementações adicionais. - DoE 
nº 34.938, de 19-4-2022.

Protocolo: 787115

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE coMuNicAção

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 330 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/459698/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de cumaru do Norte no período de 17 a 20 de abril 
de 2022 para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do go-
verno do estado do Pará.
NoMe: Wanderil do rosário de souza Maia
MatricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 331 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/459755/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de redenção no período de 18 a 20 de abril de 2022 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do governo do 
estado do Pará.
NoMe: Wagner gomes Pantoja
MatricUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
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PoRtARiA Nº 332 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/463736/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que irá se deslocar ao 
município de benevides no dia 18 de abril de 2022 para conduzir a equipe 
que efetuará cobertura jornalística do governo do estado do Pará.
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
PoRtARiA Nº 333 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/463474/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de santarém no período de 19 a 21 de abril de 2022 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: bruno oliveira Magno
MatricUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 334 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/463520/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que irá se deslocar ao 
município de benevides no dia 18 de abril de 2022 para cobertura de pauta 
jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: bruno oliveira Magno
MatricUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 335 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/463131/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia) que irá se 
deslocar ao município de santarém nos dias 19 e 20 de abril de 2022 para 
cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: lindomar Marco dos santos
MatricUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 336 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/463624/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária) que irá se deslocar ao 
município de benevides no dia 18 de abril de 2022 para cobertura de pauta 
jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: bruno bezerra cecim
MatricUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 337 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/463026/secoM.
resolve:
i- conceder a servidora relacionada; 1½ (meia diária) que irá se deslocar 
ao município de santarém nos dias 19 e 20 de abril de 2022 para cobertura 
de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: laíse cristiny coelho Pereira
MatricUla: 572046
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 338 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/461617/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 4½ (quatro diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de cumaru do Norte no período de 17 a 21 de abril 
de 2022 para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: david teixeira alves
MatricUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação

PoRtARiA Nº 339 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/461094/secoM.
resolve:
i- conceder a servidora relacionada; 4½ (quatro diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de cumaru do Norte no período de 17 a 21 de abril 
de 2022 para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: ana carolina Maciel Menezes
MatricUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 340 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/460903/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de redenção no período de 18 a 20 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 341 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/463258/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de santarém no período de 19 a 21 de abril de 2022 
para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: rodrigo Pinheiro rodrigues
MatricUla: 595990
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 342 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/460748/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de eldorado dos carajás no período de 18 a 20 de abril 
de 2022 para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: Marcelo augusto seabra amador
MatricUla: 2149459
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 343 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/460711/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de eldorado dos carajás no período de 18 a 20 de abril 
de 2022 para cobertura de pauta jornalística do governo do estado do Pará.
NoMe: leonardo soares Nunes
MatricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação
PoRtARiA Nº 344 de 18 de abril de 2022.
oRiENtAção NoRMAtivA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/459764/secoM.
resolve:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia) que irá se 
deslocar ao município de eldorado dos carajás no período de 18 a 20 de 
abril de 2022, para conduzir a equipe que efetuará a cobertura jornalística.
NoMe: gilberto adriano Pastana Marçal
MatricUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vera lUcia alves de oliveira
secretária de estado de comunicação

Protocolo: 787379

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

susPENsão DE féRiAs
PoRtARiA Nº 327 de 18 de abril de 2022
a secretária de estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto governamental publicado no doe nº 
34.783 de 02 de dezembro de 2021. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
resolve:
sUsPeNder, por necessidade de serviço, a contar de 16 de abril de 2022, 
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o gozo de férias do servidor gilberto adriaNo PastaNa MarÇal, Mo-
torista, id funcional nº 5891674/3, concedido por meio da Portaria Nº 
163 de 07 março de 2022, publicada no doe nº 34.884, de 08 de março 
de 2022, para gozo oportuno.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de estado de coMUNicaÇÃo

Protocolo: 786996

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Aviso DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 006/2022
PRocEsso Nº 2022/350543
objeto: aquisição de equipamentos para gerenciamento e distribuição de 
vídeo (coNversores).
responsável pelo certame: benedito ivo santos silva
local de abertura: Portal compras.gov.br (Uasg:925807)
data da abertura: 03/05/2022
Hora da abertura: 10:00hs
dotação orçamentária:
funcional Programática: 65.201.24.122.1297.8338
elemento de despesa: 449052
fonte recurso: 0101/0261/0661
Plano interno (Pi): 4120008338e
retirada do edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br
www.compraspara.pa.gov.br
www.portalcultura.com.br
belém, 19 de abril de 2022.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 786967

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EDucAção

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE DEssoB. Nº441/2022-GAB/PAD  
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo o Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
Portaria Nº 336/2018-gab/Pad de 22/11/2018, publicada no doe, edi-
ção nº 33.745 de 23/11/2018, fora sobrestado pela Portaria Nº 85/2022-
gab/Pad, de 31/01/2022, publicada no doe nº 34.852 de 02/02/2022;
coNsideraNdo que cessaram os motivos do referido sobrestamento;
coNsideraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r e s o l v e:
i - dessobrestar o Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
Portaria Nº 336/2018-gab/Pad de 22/11/2018, publicada no doe, edi-
ção nº 33.745 de 23/11/2018, para que a comissão proceda à continuida-
de dos trabalhos na apuração dos fatos;
ii - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRt. DE REDEs/suBst. Nº 442/2022-GAB/PAD.  
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a Portaria Nº 15/2018-gab/Pad de 15/01/2018, publi-
cada no doe edição nº 33.549 de 31/01/2018;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 460/2022, da comissão Processante;
coNsideraNdo  o disposto no art. 199 da lei estadual nº 5.810/94-rjU.
r e s o l v e:
i - redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;

ii - sUbstitUir a servidora cristiaNe de NazarÉ silva de carvalHo, 
Mat. nº 57212403-1, pela servidora telMa lUcia da silva Moreira, 
Mat. nº 5890577-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRt. DE REDEs/suBst. Nº 443/2022-GAB/PAD.  
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a Portaria Nº 196/2019-gab/Pad de 09/09/2019, pu-
blicada no doe edição nº 33.976 de 12/09/2019;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 457/2022, datado em 
14/04/2022, da comissão Processante;
coNsideraNdo  o disposto no art. 199 da lei estadual nº 5.810/94-rjU.
r e s o l v e:
i - redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - sUbstitUir a servidora alciNete do socorro liMa da costa, 
Mat. nº 57211696-1, pelo servidor NeYre alexaNdre barros MacHa-
do, Mat. nº 57176508-2, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de 
Presidente;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRt. DE REDEs/suBst. Nº 444/2022-GAB/PAD.  
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo a Portaria Nº 225/2019-gab/Pad de 09/09/2019, pu-
blicada no doe edição nº 33.997 de 01/10/2019;
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 458/2022, datado em 
14/04/2022, da comissão Processante;
coNsideraNdo  o disposto no art. 199 da lei estadual nº 5.810/94-rjU.
r e s o l v e:
i - redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - sUbstitUir a servidora alciNete do socorro liMa da costa, Mat. 
nº 57211696-1, pelo servidor NeYre alexaNdre barros MacHado, Mat. 
nº 57176508-2, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de Presidente;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRt. DE DEf. DAtivo Nº 445/2022-GAB/PAD.  
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 449/2022, datado em 
14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela Portaria Nº 260/2019-gab/Pad de 06 de novembro de 2019, publi-
cada no doe n° 34.029 de 07 de novembro de 2019;
coNsideraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei estadual nº 5.810/94/rjU;
resolve:
i – desigNar a servidora aMÉlia das graÇas caNtÃo siMÕes, Mat. 
nº 57229140-2, para funcionar na qualidade de defeNsora dativa da 
servidora A.N.P.R., matrícula nº 5802482-2 já devidamente qualificada nos 
autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos 
da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 446/2022-GAB/PAD.   
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 361/2022-Nde/sedUc, de 
14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria Nº 56/2018-gab/Pad de 13/03/2018, publica-
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da no doe n° 33.577 de 14/03/2018, prorrogado pela Portaria Nº 161/2018-
gab/Pad de 27/06/2018, publicada no doe nº 33.648 de 03/07/2018, 
requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 447/2022-GAB/PAD.   
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 362/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 132/2018-gab/Pad de 
14/05/2018, publicada no doe n° 33.619 de 17/05/2018, prorrogado pela 
Portaria Nº 201/2018-gab/Pad de 06/08/2018, publicada no doe nº 
33.677 de 10/08/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 448/2022-GAB/PAD.   
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 363/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 298/2018-gab/Pad de 
06/11/2018, publicada no doe n° 33.740 de 14/11/2018, prorrogado 
pela Portaria Nº 74/2019-gab/Pad de 15/03/2019, publicada no doe 
nº 33.837 de 29/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 449/2022-GAB/PAD.   
Belém, 18 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 364/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 323/2018-gab/Pad de 
21/11/2018, publicada no doe n° 33.744 de 22/11/2018, prorrogado 
pela Portaria Nº 03/2019-gab/Pad de 14/03/2019, publicada no doe 
nº 33.829 de 20/03/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 

Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 450/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 462/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 242/2018-gab/Pad de 
13/09/2018, publicada no doe n° 33.705 de 21/09/2018, prorrogado pela 
Portaria Nº 308/2018-gab/Pad de 26/11/2018, publicada no doe nº 
33.747 de 27/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 451/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 365/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 52/2019-gab/Pad de 
16/05/2019, publicada no doe n° 33.875 de 17/05/2019, prorrogado 
pela Portaria Nº 132/2019-gab/Pad de 16/07/2019, publicada no 
doe nº 33.923 de 17/07/2019, requerendo o prosseguimento dos tra-
balhos processuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 452/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 366/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 176/2019-gab/Pad de 
09/08/2019, publicada no doe n° 33.951 de 13/08/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 336/2019-gab/Pad de 11/12/2019, publicada no doe nº 
34.057 de 12/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 453/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
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coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 367/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 191/2019-gab/Pad de 
04/09/2019, publicada no doe n° 33.972 de 05/09/2019, prorrogado pela 
Portaria Nº 304/2019-gab/Pad de 04/12/2019, publicada no doe nº 
34.051 de 05/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 454/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 368/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 254/2019-gab/Pad de 
04/11/2019, publicada no doe n° 34.027 de 05/11/2019, prorrogado 
pela Portaria Nº 02/2020-gab/Pad de 13/01/2020, publicada no doe 
nº 34.089 de 14/01/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 455/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 369/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 263/2019-gab/Pad de 
12/11/2019, publicada no doe n° 34.034 de 13/11/2019, prorrogado 
pela Portaria Nº 17/2020-gab/Pad de 23/01/2020, publicada no doe 
nº 34.097 de 24/01/2020, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 456/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 370/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 46/2020-gab/Pad de 
07/07/2020, publicada no doe n° 34.275 de 08/07/2020, prorrogado 
pela Portaria Nº 08/2021-gab/Pad de 12/01/2021, publicada no doe 
nº 34.548 de 13/01/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 457/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 371/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 274/2021-gab/Pad de 
04/03/2021, publicada no doe n° 34.509 de 05/03/2021, prorrogado pela 
Portaria Nº 664/2021-gab/Pad de 25/05/2021, publicada no doe nº 
34.595 de 26/05/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 458/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 372/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 931/2021-gab/Pad de 
28/06/2021, publicada no doe n° 34.623 de 29/06/2021, prorrogado pela 
Portaria Nº 1.209/2021-gab/Pad de 13/08/2021, publicada no doe nº 
34.671 de 16/08/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE REDEs. Nº 459/2022-GAB/PAD.   
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo  os termos do Memorando nº 373/2022-Nde/sedUc, 
de 14/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
plinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 1.178/2021-gab/Pad de 
06/08/2021, publicada no doe n° 34.663 de 09/08/2021, prorrogado pela 
Portaria Nº 1.626/2021-gab/Pad de 12/11/2021, publicada no doe nº 
34.766 de 16/11/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNsideraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r e s o l v e:
i – redesigNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
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PoRtARiA DE suBst. Nº 460/2022-GAB/PAD.  
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 12/2022, datado em 13 de 
abril de 2022, da comissão Processante;
coNsideraNdo  o disposto no art. 199 da lei estadual nº 5.810/94-rjU.
r e s o l v e:
i – sUbstitUir o servidor gilvaldo da cUNHa oliveira, matrícula nº 
406910-1, pela servidora Maria das graÇas de oliveira, matrícula nº 
745510-1, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 382/2017-
gab/Pad de 11/09/2017, publicado no doe n° 33.460  de 18/09/2017, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc
PoRtARiA DE suBst. Nº 461/2022-GAB/PAD.  
Belém, 19 de abril de 2022.
o oUvidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – sedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sedUc de 28 de outubro de 2015.
coNsideraNdo os termos do Memorando nº 06/2022, datado em 13 de 
abril de 2022, da comissão Processante;
coNsideraNdo  o disposto no art. 199 da lei estadual nº 5.810/94-rjU.
r e s o l v e:
i – sUbstitUir o servidor gilvaldo da cUNHa oliveira, matrícula nº 
406910-1, pela servidora Maria das graÇas de oliveira, matrícula nº 
745510-1, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 84/2019-
gab/Pad de 06/06/2019, publicado no doe n° 33.893  de 11/06/2019, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sedUc

Protocolo: 786844

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

Ato: coNtRAto Nº 044/2022-BELéM
Nome: lUcileia deMetria cHagas assUNcao
cargo: Professor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 045/2022-BELéM
Nome: rUtH lea viegas PiNHeiro
cargo: Professor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 046/2022-BELéM
Nome: YolaNda Maria aleNcar liMa cUNHa
cargo: Professor
vigência: 12/04/2022 a 11/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 047/2022-BoM JEsus Do tocANtiNs
Nome: KateNaMrare jorUNti KUWexere
cargo: assisteNte adMiNistrativo
vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1248747/2021, 
autorizado em 21/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 048/2022-BoM JEsus Do tocANtiNs
Nome: KojiPoKre irMaM KoxUMti
cargo: aUxiliar oPeracioNal
vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1109154/2021, 
autorizado em 11/01/2022.
Ato: coNtRAto Nº 049/2022-BoM JEsus Do tocANtiNs
Nome: KWYiPare joPeire aiKaPaNtaNti
cargo: serveNte
vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 612420/2019, 
autorizado em 23/11/2021.
Ato: coNtRAto Nº 050/2022-BoM JEsus Do tocANtiNs
Nome: rosaNa barros de soUza ParKateje
cargo: serveNte
vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 1065033/2021, 
autorizado em 21/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 051/2022-BoM JEsus Do tocANtiNs
Nome: valeria reis de soUza
cargo: serveNte
vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023

dotação orçamentária: Processo nº 1277724/2021, 
autorizado em 10/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 052/2022-BuJARú
Nome: Marclei Maia ferreira
cargo: Professor
vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 053/2022-sANtARéM
Nome: debora de abreU da silva
cargo: Professor
vigência: 14/04/2022 a 13/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: coNtRAto Nº 054/2022-toMé Açu
Nome: edcarlos vilHeNa carvalHo
cargo: Professor
vigência: 14/04/2022 a 13/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.

Protocolo: 787163

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PRoRRoGAção DE LicENçA sAúDE
NoMe: adria cristiNa goes da silva de aNdrade
coNcessÃo: 180 dias
PerÍodo: 31/10/21 a 28/04/22
MatrÍcUla: 57225635/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee jUlia g PassariNHo/saNtareM
laUdo MÉdico: 518/2021
NoMe: alzeNira soUsa
coNcessÃo: 120 dias
PerÍodo: 01/11/21 a 28/02/22
MatrÍcUla: 5734720/2 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee Pedro a cabral/saNtareM
laUdo MÉdico: 525/2021
NoMe: aNa MarY liNs leal
coNcessÃo: 31 dias
PerÍodo: 10/11/21 a 10/12/21
MatrÍcUla: 5809576/2 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee alM soares dUtra/saNtareM
laUdo MÉdico: 548/2021
NoMe: aNdretti aYala de soUza leMos
coNcessÃo: 61 dias
PerÍodo: 01/12/21 a 30/01/22
MatrÍcUla: 57234802/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee gasPar viaNNa/Maraba
laUdo MÉdico: 12.867/2021
NoMe: arMaNdo ferreira da silva
coNcessÃo: 91 dias
PerÍodo: 06/11/21 a 04/02/22
MatrÍcUla: 443883/1 cargo: escr datil
lotaÇÃo: ee izabel MaracaiPe/itUPiraNga
laUdo MÉdico: 12.865/2021
NoMe: fabio HeNriqUe goMes PoNtes
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 16/11/21 a 13/02/22
MatrÍcUla: 6403212/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee fraNcilaNdia/eldorado carajas
laUdo MÉdico: 12863/2021
NoMe: Maria diviNa barbosa
coNcessÃo: 90 dias
PerÍodo: 15/11/21 a 12/02/22
MatrÍcUla: 6028764/4 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee aNizio teixeira/Maraba
laUdo MÉdico: 12859/2021
NoMe: olavio carPegiaNe dos aNjos da silva
coNcessÃo: 30 dias
PerÍodo: 23/10/21 a 22/11/21
MatrÍcUla: 57222612/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee lUis PiMeNtel/d eliseU
laUdo MÉdico: 12.858/2021
NoMe: olavio carPegiaNe dos aNjos da silva
coNcessÃo: 30 dias
PerÍodo: 23/11/2021 a 22/12/21
MatrÍcUla: 57222612/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee lUis PiMeNtel/d eliseU
laUdo MÉdico: 12.864/2021

Protocolo: 787044
LicENçA sAúDE
NoMe: adriaNa carla aMazoNas PeNa
coNcessÃo: 9 dias
PerÍodo: 04/11/21 a 12/11/21
MatrÍcUla: 5902148/1 cargo: esPec edUc
lotaÇÃo: ee Pedro a cabral/saNtareM
laUdo MÉdico: 546/2021
NoMe: aNdria Mara e silva figUeira
coNcessÃo: 66 dias
PerÍodo: 04/11/21 a 08/01/22
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MatrÍcUla: 54188298/1 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee taPajos/saNtareM
laUdo MÉdico: 550/2021
NoMe: alaYze flaviaNe soUza cHaves
coNcessÃo: 49 dias
PerÍodo: 02/10/21 a 19/11/21
MatrÍcUla: 54194816/3 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee barao taPajos/saNtareM
laUdo MÉdico: 544/2021
NoMe: daNtas iMbiriba correa
coNcessÃo: 19 dias
PerÍodo: 25/10/21 a 12/11/21
MatrÍcUla: 5548969/3 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee aNtoNio carvalHo/saNtareM
laUdo MÉdico: 549/2021
NoMe: darleNe qUeiroz ribeiro
coNcessÃo: 181 dias
PerÍodo: 07/10/21 a 05/04/22
MatrÍcUla: 55586448 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee tiago rYaN/saNtareM
laUdo MÉdico: 529/2021
NoMe: iNivaldo alMeida da coNceicao jUNior
coNcessÃo: 26 dias
PerÍodo: 21/10/21 a 15/11/21
MatrÍcUla: 57225885/3 cargo: Prof
lotaÇÃo: ee raiMUNdo soUza/tUcUrUi
laUdo MÉdico: 1759/2021

Protocolo: 787038

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo: 5
contrato: 023/2017
Objeto do Contrato: Locação de imóvel localizado no Cj Júlia Seffer, Belém/
Pa., para uso da secretária de estado de educação/sedUc, para funciona-
mento da eeefM Nair zahluth.
objeto do aditivo: alterar a cláusula quarta – do valor, alterando o valor 
mensal para r$ 12.544,10 (doze mil, quinhentos e quarenta e quatro re-
ais e dez centavos), perfazendo o valor global de r$ 150.529,20 (cento e 
cinquenta mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos) de acordo 
com o índice do iPca, em razão do pedido de reajuste retroativo, pela in-
clusão dos índices de iPca aos períodos de fevereiro de 2018 a setembro 
de 2020, conforme manifestação jurídica nº 15551/2021, que não estavam 
contemplados nos termos aditivos anteriores.
dispensa de licitação: 001/2017-Nlic/sedUc
dotação orçamentária: fonte: 0104 - Produto: 2227 - ação: 231789 - 
funcional Programática: 16101.12. 361.1509 – Projeto/atividade: 8904 
- 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: isane therezinha zahluth Monteiro, inscrita no 
cPf nº 055.644.922-34, residente e domiciliada nesta cidade.
data de assinatura: 18/04/2022
vigência: a contar de 17/02/2022.
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 787208
termo Aditivo: 5
contrato: 089/2019
objeto do contrato: construção de escola com 12 salas no município de 
quatipuru/ Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quarta - da vigência do contrato 
original, prorrogando a vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias.
concorrência pública: 002/2018-cel/Nlic/sedUc
Partes:
contratante: 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.
contratada: engevel construções e serviços eireli, com cNPj/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, ed. torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 18/04/2022
vigência: 29/04/2022 a 28/07/2022
ordenador: elieth de fátima da silva braga/
secretária de estado de educação

Protocolo: 787249
termo Aditivo: 7
contrato: 186/2018
objeto do contrato: construção de escola Nova com 12 (doze) salas de 
aula na eeefM são Miguel de beja em abaetetuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quinta – da vigência do contrato 
original, prorrogando a vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias.
concorrência Pública nº 022/2017-cel/Nlic/sedUc
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação. cNPj. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-
000, tenoné, belém/Pa.
contratada: lastro Projetos e construção civil eireli., com cNPj/Mf. Nº 

02.511.127/0001-09, com sede na av tavares bastos, nº 820, 2º andar, 
sala a, ceP.: 66.615-005, Marambaia, belém/Pa,
data de assinatura: 14/04/2022
vigência: 15/04/2022 a 14/06/2022
ordenador: elieth de fátima da silva braga/ 
secretária de estado de educação

Protocolo: 786409
termo Aditivo: 9
contrato: 003/2013
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da eeeM feliz 
lusitania, icoaraci/belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula sétima: do Prazo de vigência, prorro-
gando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 010/2013-Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104 – ação: 231789 – funcional Programática: 16101.12.361.1509 
– Projeto atividade: 8904 - Produto: 2227 – Natureza de despesa: 3390.39.
Partes:
locatária: secretaria de estado de educação, cNPj. Nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa.
locador: colégio santa Mônica eireli – Me, cNPj nº 05.140.827/0001-14, 
com sede na tv. souza franco, 295, icoaraci, ceP 66.810-040, belém/Pa.
data de assinatura: 14/04/2022
vigência: 16/04/2022 a 15/04/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 786425
termo Aditivo: 1
contrato: 020/2021
objeto do contrato: Prestação de serviços de telefonia Móvel Pessoal 
(sMP) para atender aos órgãos e entidade do Poder executivo estadual, 
incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita 
a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e 
faturas do Plano corporativo, além da cessão, em regime de comodato, 
de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especificações contidas 
no termo de referência, assim como a transmissão de dados para acesso à 
internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para 
estes serviços e o fornecimento de sistema de business intelligence (bi).
objeto do aditivo: alterar a cláusula vigésima – da vigência do contrato, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
Pregão elet. dgl/srP nº 007/2020
Partes:
contratante: 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.
contratada: empresa claro s.a., cNPj. 40.432.544/0001-47, empresa es-
tabelecida, com sede à rua Henri dunant, 780, torre a e torre b, ceP: 
04.709-110, santo amaro/sP
data de assinatura: 14/04/2022
vigência: 15/04/2022 a 14/04/2023
ordenador: elieth de fátima da silva braga/ 
secretária de estado de educação

Protocolo: 784192
termo Aditivo: 2
contrato: 064/2020
objeto do contrato: contratação de produtos e serviços por meio de pa-
cote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições 
comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite 
a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por 
meio dos canais de atendimento disponibilizados.
objeto do aditivo: Prorrogação de vigência do contrato original por mais 
12 (doze) meses.
inexigibilidade de licitação nº 002/2020 Nlic/sedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 231016. funcional Programática: 16101.12.122.1297. 
Projeto/atividade: 8338. Produto: 2795. Natureza da despesa: 3390.39.
Partes:
contratante: secretaria de estado de educação. cNPj. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-
000, tenoné, belém/Pa.
contratada: empresa brasileira de correios e telégrafos – razão social: 
superintendência estadual do Pará. cNPj. Nº 34.028.316/0018-51, com 
sede na av Presidente vargas, nº 498, ceP: 66.017-900, campina, belém/Pa.
data de assinatura: 19/04/2022
vigência: 20/04/2022 a 19/04/2023
ordenador: elieth de fátima da silva braga/ 
secretária de estado de educação

Protocolo: 787366
termo Aditivo: 6
contrato: 089/2019
objeto do contrato: construção de escola com 12 salas no município de 
quatipuru/ Pa.
Objeto do Aditivo: Visando incluir cláusula de reequilíbrio contratual defi-
nindo parâmetros de reajuste e alterar a cláusula quarta - do valor, re-
ajustando o valor em r$ 543.118,14 (quinhentos e quarenta e três mil, 
cento e dezoito reais e quatorze centavos), perfazendo o valor global em 
r$ 6.128.064,26 (seis milhões, cento e vinte e oito mil, sessenta e quatro 
reais e vinte e seis centavos), em razão de revisão de reajuste conforme o 
iNcc-di – fonte fgv.
concorrência Pública: 002/2018-cel/Nlic/sedUc
Partes:
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contratante: 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.
contratada: engevel construções e serviços eireli, com cNPj/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, ed. torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 18/04/2022
ordenador: elieth de fátima da silva braga/
secretária de estado de educação

Protocolo: 787260
termo Aditivo: 4
contrato: 090/2019
objeto do contrato: reforma geral e ampliação da eeeM governador euri-
co vale, no município de rurópolis/Pa
Objeto do Aditivo: Visando o Acréscimo financeiro no valor de R$ de 
1.786.620,15 (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vin-
te reais e quinze centavos) com supressão financeira no valor R$ 17.355,05 
(dezessete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) perfa-
zendo o valor total de r$ 1.769.265,10 (um milhão, setecentos e sessenta 
e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) do valor do 
contrato original, em recomendação a contratação dos serviços adicionais.
concorrência Pública: 001/2018-cel/Nlic/sedUc
dotação orçamentária: fonte: 2102004800 - Produto: 3088 - ação: 
258681 - funcional Programática: 16.101.12.122.1509 - Projeto/ ativida-
de: 7674 Natureza de despesa: 4490.51
Partes:
contratante: 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.
contratada: engevel construções e serviços eireli, com cNPj/Mf: Nº 
02.100.753/0001-02, com sede na av. rômulo Maiorana, nº 700, ed. torre 
Vitta Office, Sala 1608, CEP: 66.093-672, Marco, Belém/PA.
data de assinatura: 18/04/2022
vigência: a partir da data de sua assinatura.
ordenador: elieth de fátima da silva braga/
secretária de estado de educação

Protocolo: 787296

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiAs No. 52854/2022
objetivo: solicitação de diárias para participar do curso Prático de re-
tenções tributárias integrado com a efd-reinf, na cidade de Natal - rio 
grande do Norte.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / rio graNde do Norte / 26/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 3
rio graNde do Norte / beleM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: geNNYsoN claUdio PiNto barbosa
MatrÍcUla: 57175613
cPf: 61541060253
cargo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUx iNterMed
ordeNador: claUdia tatiaNa sadala dos saNtos aragao cPf: 
57671389234

Protocolo: 786863
PoRtARiA DE DiARiAs No. 52799/2022
objetivo: realizar toMbaMeNto assiNatUra No terMo de Movi-
MeNtaÇÃo dos diversos beNs PatriMoNiais Por esta sedUc Na ee 
doM Mário de MiraNda vilas boas, beM coMo recebiMeNto dos 
referidos Materiais sisPat Web de ares - coNdicioNados (coN-
trato 116/2019) qUe reforMado coM recUrso do bid.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / bUjarU / 19/04/2022 - 20/04/2022 Nº diárias: 1
bUjarU / beleM / 20/04/2022 - 20/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: fabio rosa Moraes
MatrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
cargo/fUNÇÃo:
aUxiliar oPeracioNal / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 786874
PoRtARiA DE DiARiAs No. 52836/2022
objetivo: conduzir os técnicos da drti para realizarem vistoria dos 
serviços contratados executados na eeefM felipe Patroni, localizada no 
Município de acará.
origeM/destiNo/PerÍodo:
beleM / acara / 20/04/2022 - 20/04/2022 Nº diárias: 0
acara / beleM / 20/04/2022 - 20/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: deltoN da rosa borges
MatrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
cargo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 786871
PoRtARiA DE DiARiAs No. 52833/2022
objetivo: fiscalização da obra referente a ata de transformadores cuja 
implantação da subestação de energia na eeeM josé Maria de Moares (bar-
carena) e eeeM leonardo Negrão (abaetetuba).
origeM/destiNo/PerÍodo:

beleM / barcareNa / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0
barcareNa / abaetetUba / 18/04/2022 - 19/04/2022 Nº diárias: 1
abaetetUba / beleM / 19/04/2022 - 20/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoMe: ferNaNdo rodrigUes albUqUerqUe
MatrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
cargo/fUNÇÃo:
tecNico eM gestao de iNfra-estrUtUra / ativ Nivel sUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 787399

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

DEsiGNAR
PoRtARiA Nº.2938/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 405911/2022
designar raiMUNdo NazareNo alMeida correa, matrícula nº 
57224051/1,assistente administrativo,para responder interinamente pela 
função de secretário (ged-1) da eeeM.Manoel antônio de castro/sede/
igarapé-Miri, a contar de 14/04/2022.
PoRtARiA Nº.2933/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 1269756/2021
designar jaKsoN josÉ goMes de oliveira ,matrícula nº 57208300/1 , 
espec. em educação, para exercer a função de diretor i(ged-3) da eeeM.
Profª dairce Pedrosa torres/altamira, pelo período de 03 (três) anos, a 
contar da data de publicação desta Portaria.
PoRtARiA Nº.2935/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 1269756/2021
designar fraNcisca osvaldiNa da silva e silva Matrícula nº 
5547024/2, espec. em educação, para exercer a função de vice-diretor 
(ged-2) da eeeM Profª dairce Pedrosa torres/altamira, pelo período de 03 
(três) anos, a contar da data de publicação desta Portaria.
PoRtARiA Nº.2937/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 1269756/2021
designar aNilda PiNHeiro de aNdrade matrícula nº 57208258/1, es-
pec. em educação, para exercer a função de função de vice-diretor (ged-
2) da eeeM.Profª dairce Pedrosa torres/altamira , pelo período de 03 
(três) anos, a contar da data de publicação desta Portaria
DisPENsA DE fuNção
PoRtARiA Nº.2932/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 1269756/2021
dispensar jaKsoN josÉ goMes de oliveira, Matrícula nº 57208300/1 , 
espec. em educação, da função de diretor (ged-3) da eeeM./Profª dairce 
Pedrosa torres/altamira, a contar da data de Publicação desta Portaria.
PoRtARiA Nº.2934/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 1269756/2021
dispensar fraNcisca osvaldiNa da silva e silva, Matrícula nº 
5547024/2 ,espec. em educação,da função de vice-diretor (ged-2) da 
eeeM.Profª dairce Pedrosa torres/altamira, a contar da data de publicação 
desta Portaria. .
PoRtARiA Nº.2936/2022 de 12/04/2022
de acordo com o Processo nº 1269756/2021
dispensar aNilda PiNHeiro de aNdrade , Matrícula nº 57208258/1, es-
pec. em educação, da função de vice-diretor (ged-2) da eeeM.Profª dair-
ce Pedrosa torres/altamira , a contar da data de publicação desta Portaria.
LicENçA iNtEREssE PARticuLAR
PoRtARiA Nº.:3149/2022 de 18/04/2022
conceder licença para tratar de interesse Particular, ao servidor saMUel 
Medeiros rocHa , matricula nº 57212272/1, aux. operacional, lotado na 
eeefM. Paraense/ananindeua. , no período de 04/04/2022 a 02/04/2024
LicENçA EsPEciAL
PoRtARiA Nº.3191/2022 de 18/04/2022
Nome:cleYce dos saNtos do rego
Matrícula:57208944/1cargo:espec. em educação
lotação:eeeM.gonçalves dias/Parauapebas
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:14/05/2009 a 13/05/2012
PoRtARiA Nº.3111/2022 de 14/04/2022
Nome:loUrdes de soUza NasciMeNto
Matrícula:241725/1cargo:servente
lotação:ee.Prof.orlando bitar/belém
Período:08/05/2022 a 06/07/2022-07/07/2022 a 04/09/2022
triênios:04/09/2010 a 03/09/2013-04/09/2013 a 03/09/2016
PoRtARiA Nº.3190/2022 de 18/04/2022
Nome:josiaNe Pereira correa
Matrícula:55587042/2cargo:Professor
lotação:erc. lourenço filho/belém
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:25/08/2011 a 24/08/2014
PoRtARiA Nº.3224/2022 de 19/04/2022
Nome:israel rodrigUes cardoso
Matrícula:54193981/2cargo:Professor
lotação:centro de ed jovens e adultos Profª Mª oscar sil/abaetetuba
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:02/05/2011 a 01/05/2014
APRovAção DE EscALA DE féRiAs
PoRtARiA Nº.:057/2022 de 14/04/2022
Nome:aNilda PiNHeiro de aNdrade
Matrícula:57208258/1 Período:06/06 à 20/07/22exercício:2021
Unidade:eeeM Profª dairce Pedrosa torres/altamira
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PoRtARiA Nº.:2538/2022 de 04/04/2022
Nome:joaNa fraNcisca vilHeNa goNÇalves
Matrícula:57212620/1 Período:13/06 à 12/07/22exercício:2021
Unidade:diretoria de assistência ao estudante/belém
PoRtARiA Nº.:1787/2022 de 16/03/2022
Nome:viviaNe dos aNjos Pereira de soUza
Matrícula:57196069/2 Período:02/05 à 15/06/22exercício:2022
Unidade:ee aldebaro cavalero de Macedo Klautau/belém
PoRtARiA Nº.:3025/2022 de 13/04/2022
Nome:sergio azevedo braga
Matrícula:57202492/1 Período:21/02 à 07/03/22exercício:2021
Unidade:colegio estadual Profª isabel amazonas/ananindeua
PoRtARiA Nº.:3024/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria de NazarÉ da costa barbosa
Matrícula:5844835/2 Período:15/06 à 29/07/22exercício:2022
Unidade:ee Profª Hilda vieira/belém
PoRtARiA Nº.:3033/2022 de 13/04/2022
Nome:KatieNe soUza da silva
Matrícula:57212247/1 Período:02/05 à 31/05/22exercício:2022
Unidade:ee Maroja Neto/belém
PoRtARiA Nº.:3034/2022 de 13/04/2022
Nome:jailtoN costa de Morais
Matrícula:6022111/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:ee Maroja Neto/belém
PoRtARiA Nº.:3035/2022 de 13/04/2022
Nome:Marcia cristiNa cardoso da silva
Matrícula:396770/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:ee Maroja Neto/belém
PoRtARiA Nº.:3036/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria ivoNete araUjo da cUNHa
Matrícula:531073/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:ee Maroja Neto/belém
PoRtARiA Nº.:3037/2022 de 13/04/2022
Nome:aUricelia silva dos aNjos
Matrícula:453960/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:ee Maroja Neto/belém
PoRtARiA Nº.:3046/2022 de 13/04/2022
Nome:rose MarY saNtos da silva loPes
Matrícula:392510/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:eeef Nossa senhora de fátima i/belém
PoRtARiA Nº.:093/2022 de 07/04/2022
Nome:iolaNda do socorro izidoro da silva
Matrícula:6025773/2 Período:01/07 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:ee dom joão vi/capanema
PoRtARiA Nº.:094/2022 de 07/04/2022
Nome:aNtôNio lUis saNtaNa carNeiro
Matrícula:539902/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee dom joão vi/capanema
PoRtARiA Nº.:095/2022 de 07/04/2022
Nome:adrieNNe da cUNHa lisboa
Matrícula:57213470/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee dom joão vi/capanema
PoRtARiA Nº.:096/2022 de 07/04/2022
Nome:saNta do socorro MeNezes
Matrícula:5900570/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee dom joão vi/capanema
PoRtARiA Nº.:098/2022 de 13/04/2022
Nome:aNtôNio Maria liMa Pereira
Matrícula:5218063/2 Período:11/06 à 25/07/22exercício:2022
Unidade:ee charles assad/bonito
PoRtARiA Nº.:030/2022 de 18/04/2022
Nome:aNtôNio de jesUs ozorio
Matrícula: 5504554/2Período:04/07 à 17/08/22exercício:2022
Unidade:eeeM tancredo Neves/curionópolis
PoRtARiA Nº.:031/2022 de 18/04/2022
Nome:MariNês Pereira Matos alves de carvalHo
Matrícula:444480/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:eeeM tancredo Neves/curionópolis
PoRtARiA Nº.:032/2022 de 18/04/2022
Nome:gersoN dias olivo
Matrícula:973050/1 Período:06/07 à 19/08/22exercício:2021
Unidade:21ª Ure/Parauapebas
PoRtARiA Nº.:3197/2021 de 18/04/2022
Nome:ferNaNda farias cardoso
Matrícula:57188721/1 Período:03/05 à 17/05/22exercício:2021
Unidade:eeefM Profª Nagib coelho Matni/belém
PoRtARiA Nº.:1703/2022 de 15/03/2022
Nome:jUlio cesar da silva
Matrícula:5711738/2 Período:06/05 à 19/06/22exercício:2021
Unidade:ee irineu Haussler delgado/benevides
PoRtARiA Nº.:3167/2022 de 18/04/2022
Nome:iraci loPes cordeiro
Matrícula:760870/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/belém
PoRtARiA Nº.:3168/2022 de 18/04/2022
Nome:PaUlo sergio gUedes PiNto
Matrícula:5460786/4 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2021
Unidade:diretoria de suporte administrativo/belém
PoRtARiA Nº.:3166/2022 de18/04 /2022
Nome:WaNessa soares tavares
Matrícula:57209060/1 Período:01/06 à 15/07/22exercício:2021
Unidade:diretoria de ensino/belém

PoRtARiA Nº.:3159/2022 de 18/04/2022
Nome:jair fraNcisco da costa frazÃo
Matrícula:6016260/3 Período:01/06 à 15/07/22exercício:2021
Unidade:ee Profª deusarina Nascimento de sousa/benevides
PoRtARiA Nº.:3160/2022 de 18/04/2022
Nome:leNa Marcia goNÇalves
Matrícula:184888/1Período:02/05 à 31/05/22exercício:2021
Unidade:diretoria de suporte administrativo/belém
PoRtARiA Nº.:3169/2022 de 18/04/2022
Nome:iolaNe socorro Nobre de oliveira
Matrícula:5582091/2 Período:10/05 à 08/06/22exercício:2021
Unidade:departamento de educação especial/belém
PoRtARiA Nº.:3162/2022 de 18/04/2022
Nome:Maria do carMo araUjo goMes
Matrícula:525740/1 Período:03/05 à 01/06/22exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contas/belém
PoRtARiA Nº.:3165/2022 de 18/04/2022
Nome:vaNessa ribeiro barbosa
Matrícula:57214086/1Período:01/05 à 30/05/22exercício:2022
Unidade:ee dr. Padua costa sede/stª barbara do Pará
PoRtARiA Nº.:3163/2022 de 18/04/2022
Nome:eliaNe do socorro dUarte ribeiro da silva
Matrícula:5941295/1 Período:01/05 à 30/05/22exercício:2022
Unidade:ee dr. Padua costa sede/stª barbara do Pará
PoRtARiA Nº.:3161/2022 de 18/04/2022
Nome:Marize Melo dos saNtos
Matrícula:447170/1 Período:16/05 à 14/06/22exercício:2022
Unidade:ee dr. Padua costa sede/stª barbara do Pará
toRNAR sEM EfEito
PoRtARiA Nº.:432/2022 de 07/03/2022
tornar sem efeito a Portaria Nº 3148/2022, que concedeu 45 de férias, 
no período de 01/07/2022 a 14/08/2022, a servidora raiMUNda liMa 
silva , matricula nº 370932/2, Professor, lotada na ee cônego leitão,re-
ferente ao exercício de 2022, para fins de regularização funcional.
REtificAR
PoRtARiA Nº.:3223/2022 de 19/04/2022
Retificar na PORTARIA Nº 009205/1995 de 22/08/1995, que concedeu 
120 dias de licença especial, os triênios de 05/04/1988 a 04/04/1991 
e de 05/04/1991 a 04/04/1994 para 19/04//1988 a 18/04/1991 e de 
19/04/1991 a 18/04/1994, nos períodos 28/09/1995 a 26/11/1995 e 
de27/11/1995 a 25/01/1996 a servidora carMeN silva do aMaral si-
MÕes,matrícula nº 5054273/1, Professora, lotada na seção de cadastro 
da Capital/Belém, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 787302

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PRoGREssão fuNcioNAL DocENtE
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2021/1353533
PoRtARiA N° 1212/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNceder ao(a) servidor(a) NoriMar PiNto de oliveira, id. fUNcio-
Nal Nº 57173948/ 3, cargo de Professor aUxiliar i, lotado No(a) 
caMPUs de Maraba, ProgressÃo HorizoNtal, Para referêNcia ii da 
classe de Professor aUxiliar coM vigêNcia a coNtar de 26.11.2021.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787033
PoRtARiA DE suBstituição
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/417785
PoRtARiA N° 1197/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022
desigNar o servidor MigUel costa silva, id. fUNcioNal Nº 
57190706/2, cargo de ageNte adMiNistrativo c, Para resPoNder 
Pela diretoria de acesso e avaliaÇÃo, cÓdigo, geP-das-011.4, No 
PerÍodo de 01.04.2022 a 30.04.2022, eM sUbstitUiÇÃo a titUlar 
qUe estará afastado Por fÉrias regUlaMeNtares.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787028
REMoção DE sERviDoR APENAs coM fiNs DE REGuLARizAção 
fuNcioNAL
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/382970
PoRtARiA N° 1219/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
reMover, aPeNas coM fiNs de regUlarizaÇÃo fUNcioNal, o(a) 
servidor(a) Katia Maria dos saNtos Melo, id. fUNcioNal N° 
57193314/ 1, cargo de Professor assisteNte, do caMPUs de Para-
goMiNas, Para o caMPUs de vigia, No PerÍodo de 17.01.2020 atÉ 
03.04.2022, eM virtUde da NoMeaÇÃo do PriMeiro MaNdato Para 
coordeNaÇÃo de caMPUs de iNteriorizaÇÃo de vigia de NazarÉ.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787030
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PRoGREssão fuNcioNAL técNico ADMiNistRAtivo
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/110480
PoRtARiA N° 1217/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNceder ao(a) servidor(a) daNilo goNÇalves brito, id. fUN-
cioNal Nº 80846230/1, cargo de ageNte adMiNistrativo b - iv, 
lotado No caMPUs de coNceiÇÃo do aragUaia, ProgressÃo fUN-
cioNal Por aNtigUidade, PerÍodo aqUisitivo 2019/2021, Para 
referêNcia i da classe c, do cargo de ageNte adMiNistrativo, 
iNtegraNte do qUadro PerMaNeNte de servidores tÉcNicos, 
adMiNistrativos e oPeracioNais da UePa, coM vigêNcia retro-
ativa a coNtar de 28.01.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/317652
PoRtARiA N° 1213/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) rogÉria PiMeNtel de araújo MoN-
teiro, id. fUNcioNal Nº 5619610/3, cargo de tÉcNico eM teraPia 
ocUPacioNal c - ii, lotado Na coordeNadoria adMiNistrativa do 
caMPUs ii, ProgressÃo fUNcioNal Por MereciMeNtoqUalificaÇÃo 
ProfissioNal – coNclUsÃo de cUrso eM NÍvel de doUtorado, 
Para referêNcia iv da classe c, do cargo de tÉcNico eM teraPia 
ocUPacioNal, iNtegraNte do qUadro PerMaNeNte de servidores 
tÉcNicos, adMiNistrativos e oPeracioNais da UePa, coM vigêN-
cia retroativa a coNtar de 17.03.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787031
NoMEAção DE cARGo EM coMissão
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/421720
PoRtARiA N° 1198/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022.
NoMear, raiaNe ribeiro cardoso, Para exercer o cargo eM co-
MissÃo de coordeNador adMiNistrativo de caMPUs de iNterio-
rizaÇÃo (MojU), cÓdigo gePdas-011.2, a coNtar de 08.04.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/425029
PoRtARiA N° 1181/22, DE 13 DE ABRiL DE 2022
NoMear, lidiaNe NePoNUceNo galHego, Para exercer o cargo eM 
coMissÃo de coordeNador de avaliaÇÃo, cÓdigo geP-das-011.2, 
a coNtar de 01.04.2022.
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/449774
PoRtARiA N° 1211/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
NoMear, NeiMar da silva saMPaio, Para exercer o cargo eM coMis-
sÃo de coordeNador adMiNistrativo de caMPUs de iNteriorizaÇÃo 
(castaNHal), cÓdigo geP-das-011.2, a coNtar de 01.05.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787009
REMoção PRo-tEMPoRE DE sERviDoR
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/218712
PoRtARiA N° 1157/22, DE 12 DE ABRiL DE 2022
reMover, PrÓ-teMPore, o(a) servidor(a) aNdersoN beNtes de 
liMa, id. fUNcioNal N° 57233093/1, cargo de Professor assisteN-
te, do caMPUs de tUcUrUÍ, Para o dePartaMeNto de Morfologia e 
ciêNcias fisiolÓgicas, No PerÍodo de 01.06.2021 a 31.05.2023, eM 
virtUde da NoMeaÇÃo Para a cHefia de dePartaMeNto de Morfo-
logia e ciêNcias fisiolÓgicas
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787022
LicENçA PAtERNiDADE
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/388937
PoRtARiA N° 1156/22, 12 DE ABRiL DE 2022
coNceder ao servidor diego aires da silva, id. fUNcioNal Nº 
5905479/1, cargo de Professor assisteNte, lotado No deParta-
MeNto de tecNologia de aliMeNtos, 20(viNte) dias de liceNÇa 
PaterNidade, No PerÍodo de 30.03.2022 a 18.04.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787023
coNcEssão DE LicENçA ÓBito.
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/406208
PoRtARiA N° 1155/22, DE 12 DE ABRiL DE 2022
coNceder ao(a) servidor(a) selMa socorro jUca dos saNtos, 
id. fUNcioNal Nº 5890166/6, cargo de tÉcNico a, lotada Na PrÓ
-reitoria de PesqUisa e PÓs gradUaÇÃo, 08(oito) dias de liceNÇa 
Óbito, No PerÍodo de 27.03.2022 a 03.04.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787025
ExoNERAção DE cARGo EM coMissão
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/425029
PoRtARiA N° 1180/22, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
exoNerar, o(a) servidor(a) fabio caMPos de soUza, id. fUNcio-
Nal Nº 8002800/3, do cargo eM coMissÃo de coordeNador de 
avaliaÇÃo, cÓdigo geP-das-011.2, a coNtar de 01.04.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787013

coNcEssão DE LicENçA ÓBito
PRocEsso ELEtRôNico Nº 2022/428006
PoRtARiA N° 1138/22, DE 11 DE ABRiL DE 2022
coNceder ao(a) servidor(a) ricardo ferNaNdes iNacio, id. fUN-
cioNal Nº 57200702/ 1, cargo de Motorista, lotado No caMPUs de 
Maraba, 08(oito) dias de liceNÇa Óbito, No PerÍodo de 02.04.2022 
a 09.04.2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787014
DELEGAção DE coMPEtêNciA
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/442380
PoRtARiA N° 1215/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
delegar coMPetêNcia ao(a) servidor(a) vera regiNa da cUNHa 
MeNezes Palácios, id. fUNcioNal Nº 5750555/2, Na fUNÇÃo de 
PrÓ-reitora de exteNsÃo, Para oUtorgar graU as tUrMas dos 
cUrsos de bioMediciNa e ciêNcias da religiÃo, desta ies No dia 
19.04.2022, eM belÉM/Pa.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/439585
PoRtARiA N° 1154/22, DE 11 DE ABRiL DE 2022
delegar coMPetêNcia ao(a) servidor(a) Katia Maria dos saNtos 
Melo, id. fUNcioNal Nº 57193314/1, Na fUNÇÃo de coordeNador 
do caMPUs de vigia, Para oUtorgar graU a tUrMa do cUrso de 
letras lÍNgUa PortUgUesa, desta ies No dia 12.04.2022, eM vigia/Pa
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787015
ALtERAção DE REGiME DE tRABALHo PARA tiDE
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/375704
PoRtARiA N° 1216/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
alterar, o regiMe de trabalHo do(a) servidor(a) Natalia Kari-
Na NasciMeNto da silva, id. fUNcioNal Nº 5910717/ 2, cargo de 
Professor assisteNte, lotado No caMPUs do tUcUrUÍ de 40(qUa-
reNta) Horas Para tide (teMPo iNtegral e dedicaÇÃo exclUsiva), 
a coNtar de 04.04.2022, eM virtUde da NoMeaÇÃo Para assUMir a 
coordeNaÇÃo de caMPUs de iNterior da UePa.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/441710
PoRtARiA N° 1214/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
alterar, o regiMe de trabalHo do(a) servidor(a) Márcio josÉ 
silva, id. fUNcioNal Nº 5894711/2, cargo de Professor assisteN-
te, lotado No caMPUs do MojU de 40(qUareNta) Horas Para tide 
(teMPo iNtegral e dedicaÇÃo exclUsiva), a coNtar de 04.04.2022, 
eM virtUde da NoMeaÇÃo Para assUMir a coordeNaÇÃo de caM-
PUs de iNterior da UePa.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/411706
PoRtARiA N° 1184/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022
alterar, o regiMe de trabalHo do(a) servidor(a) eliaNa rUtH 
silva soUsa, id. fUNcioNal Nº 57233041/1, cargo de Profes-
sor assisteNte, lotado No caMPUs de sÃo MigUel do gUaMa de 
40(qUareNta) Horas Para tide (teMPo iNtegral e dedicaÇÃo ex-
clUsiva), a coNtar de 04.04.2022, eM virtUde da NoMeaÇÃo Para 
assUMir a coordeNaÇÃo de caMPUs de iNterior da UePa
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/404269
PoRtARiA N° 1185/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022
alterar, o regiMe de trabalHo do(a) servidor(a) MadsoN alaN 
rocHa de soUsa, id. fUNcioNal Nº 5920054/1, cargo de Professor 
assisteNte, lotado No caMPUs de ParagoMiNas de 40(qUareNta) 
Horas Para tide (teMPo iNtegral e dedicaÇÃo exclUsiva), a coN-
tar de 04.04.2022, eM virtUde da NoMeaÇÃo Para assUMir a coor-
deNaÇÃo de caMPUs de iNterior da UePa.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/421590
PoRtARiA N° 1193/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022
alterar, o regiMe de trabalHo do(a) servidor(a) jUarez de soU-
za, id. fUNcioNal Nº 57216595/ 2, cargo de Professor assisteNte, 
lotado No caMPUs de saNtarÉM de 40(qUareNta) Horas Para tide 
(teMPo iNtegral e dedicaÇÃo exclUsiva), a coNtar de 04.04.2022, 
eM virtUde da NoMeaÇÃo Para assUMir a coordeNaÇÃo de caM-
PUs de iNterior da UePa.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787019
AutoRizAção DE AfAstAMENto DE sERviDoR PARA PARticiPAR 
DE cuRso DE PÓs- GRADuAção
PRotocoLo ELEtRôNico
PoRtARiA N° 1218/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
i – aUtorizar, o afastaMeNto Parcial da servidora tatiaNe oli-
veira NasciMeNto, id. fUNcioNal Nº 55590027/3, cargo de tÉcNi-
co b, lotado No coordeNadoria adMiNistrativa do caMPUs ii, 
Para ParticiPar de cUrso de PÓs-gradUaÇÃo eM NÍvel de Mestra-
do eM teoria e PesqUisa do coMPortaMeNto, Pela UNiversidade 
federal do Pará - UfPa, No PerÍodo de 08.09.2021 a 08.09.2023.
ii - coNceder bolsa estadUal de PÓs-gradUaÇÃo, No PerÍodo de 
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08.09.2021 a 08.09.2023, Nos terMos da resolUÇÃo 3038/16-coN-
sUN de 14.09.2016.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/19945
PoRtARiA N° 1194/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022
i – aUtorizar, o afastaMeNto Parcial da servidora rita de cas-
sia alMeida silva, id. fUNcioNal Nº 51855787/2, cargo de Pro-
fessor assisteNte, lotado No dePartaMeNto de lÍNgUa e litera-
tUra, Para ParticiPar de cUrso de PÓs-gradUaÇÃo eM NÍvel de 
doUtorado eM edUcaÇÃo, Pela UNiversidade do estado do Pará, 
No PerÍodo de 31.01.2022 a 31.01.2026.
ii - coNceder bolsa estadUal de PÓs-gradUaÇÃo, No PerÍodo de 
31.01.2022 a 31.01.2026, Nos terMos da resolUÇÃo 3038/16-coN-
sUN de 14.09.2016.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2021/512118
PoRtARiA N° 1195/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022
i – aUtorizar, o afastaMeNto iNtegral da servidora aNa PaUla 
cUNHa dos saNtos ferNaNdes, id. fUNcioNal Nº 5905456/1, car-
go de Professor aUxiliar, lotado No caMPUs de sÃo MigUel do 
gUaMa, Para ParticiPar de cUrso de estágio PÓs-doUtorado, 
Pela UNiversidade de sÃo PaUlo - UsP, No PerÍodo de 30.09.2021 
a 30.09.2022.
ii - coNceder bolsa estadUal de PÓs-gradUaÇÃo, No PerÍodo de 
30.09.2021 a 30.09.2022, Nos terMos da resolUÇÃo 3038/16-coN-
sUN de 14.09.2016.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787020

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

DEsiGNAção DE sERviDoR.
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/418874
PoRtARiA N° 1220/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
desigNar o servidor UrUbataN ferreira de castro, id. fUNcio-
Nal Nº 55586921/3, cargo de Professor assisteNte, Para disPo-
Nibilizar 10H(dez Horas) de sUa jorNada de trabalHo Na fUN-
ÇÃo NÃo coMissioNada de coordeNador do Projeto qUarteto 
de cordas PaUliNo cHaves da UePa - Nac/Proex, viNcUlado a PrÓ
-reitoria de exteNsÃo de UePa, a coNtar de 01.04.2022
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/329031
PoRtARiA N° 1200/22, DE 18 DE ABRiL DE 2022
art. 1º - desigNar o servidor MaNoel ribeiro de Moraes júNior, 
id. fUNcioNal Nº 57233052/1, cargo de Professor adjUNto, coMo 
coordeNador do PrograMa de PÓs-gradUaÇÃo eM ciêNcias da 
religiÃo da UePa, No PerÍodo de 08/03/2022 a 08/03/2024.
art. 2º – ficaM revogadas as deMais disPosiÇÕes eM coNtrário
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
Protocolo nº 2022/425195.
PoRtARiA N° 1182/22, de 14 de abril de 2022.
art. 1º - desigNar os servidores desta ies abaixo relacionados para sob 
a presidência da primeira, comporem a comissão técnica com o objetivo de 
subsidiar os estudos referentes a minuta de resolução para pessoas com 
Deficiência – PCD, de acordo com a Resolução nº 004/22–CONSUN, de 23 
de março de 2022.
NoMe                                                         MatrÍcUla
scHeilla de castro abbUd vieira            5554845-3
MÍriaN rosa Pereira                                57230001-4
Waldecira seabra brito (É Pcd)             5381827-1
Maria joaqUiNa NogUeira da silva        191469-3
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação, fican-
do revogadas as demais disposições em contrário.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo Nº 2022/438493.
PoRtARiA N° 1199/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022.
art. 1º - desigNar os servidores desta ies abaixo relacioNados, 
Para coMPoreM a coMissÃo Para execUÇÃo do Processo seletivo 
siMPlificado de caNdidatos Para PrestaÇÃo de serviÇo Parfor - 
coNvêNio N. 879533/2018 - edital 01/2022-Parfor/UePa .
coMPosiÇÃo da coMissÃo:
darlY rodrigUes PoMPeU          MatrÍcUla: 57193228-1. PresideNte
izabel cristiNa borges correa oliveira  MatrÍcUla: 241920-3.
ART. 2º – Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação, fican-
do revogadas as demais disposições em contrário.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa
PRotocoLo Nº 2022/378850
PoRtARiA N° 1183/22, de 14 de abril de 2022
art. 1º - desigNar os servidores desta ies abaixo relacionados, para 
comporem a comissão responsável pela análise dos Projetos PedagÓ-
gicos dos cUrsos de liceNciatUra da UePa.
PresideNte:                                             MatrÍcUla
edNalvo aPÓstolo caMPos                    54188840/1

MeMbros:
biaNca caMPos valeNte                          55587166/2
daMasia sUliNa do NasciMeNto            57200835/1
MaNoel delMo silva de oliveira           457361/4
glÓria Maria farias da rocHa              492086/4
Priscila crsitiNa ferNaNdes saNtos   57230915/4
Patricia de castro begot barros        5824184/1
Patricia de Nazare ribeiro soares     57201042/7
rose das graÇas bezerra de soUza gatiNHo    55587180/2
taMara do carMo rego Pereira dUarte             57208509/2
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação, fican-
do revogadas as demais disposições em contrário
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787007

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 1202/2022, DE 19 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: ageNte adMiNistrativo c
Nome: jaiMe ireNizio soares da silva
Matrícula funcional: 57202461/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$  4.000,00
ordenador responsável
carlos jose caPela bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 786991
suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 1203/2022, DE 19 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: aliNe da silva liMa
Matrícula funcional: 5905465/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carlos jose caPela bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 787197

.

.

DiÁRiA
.

coNcEssão DE DiÁRiAs
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
PoRtARiA N° 1230/2022, de 19 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: participar da 67º abrUeM.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: MaceiÓ-al
NoMe do servidor: claY aNdersoN NUNes cHagas
id.fUNcioNal: 55590110/3
fUNÇÃo: reitor
data iNicio: 18.05.2022
data tÉrMiNo: 21.05.2022
qUaNtidade: 3,5 (três e meia)
PoRtARiA N° 1231/2022, de 19 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: darlY rodrigUes PoMPeU
id.fUNcioNal: 57193228/1
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 18.05.2022 a 20/04/2022
22/04/2022 a 23/04/2022
25/04/2022 a 30/04/2022
tÉrMiNo:02/05/2022 a 02/05/2022
qUaNtidade: 6,0 (seis)
PoRtARiA N° 1232/2022, de 19 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: redeNÇÃo-Pa
NoMe do servidor: WaNdersoN alexaNdre da silva qUiNto
id.fUNcioNal: 5924640/2
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 06.04.2022
data tÉrMiNo: 19.04.2022
qUaNtidade: 13,5 (treze e meia)
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PoRtARiA N° 1233/2022, de 19 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina pelo forma Pará.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: MocajUba-Pa
NoMe do servidor: jose NazareNo cUNHa Negrao
id.fUNcioNal: 57193289/1
cargo: Professor adjUNto
data iNicio: 24.04.2022
data tÉrMiNo: 09.05.2022
qUaNtidade: 15,5 (quinze e meia)
PoRtARiA N° 1234/2022, de 19 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: roNaldo PiMeNtel ribeiro
id.fUNcioNal: 5055962/2
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 17.05.2022
data tÉrMiNo: 26.05.2022
qUaNtidade: 9,5 (nove e meia)
PoRtARiA N° 1235/2022, de 19 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: alex ogaraNYa otobo
id.fUNcioNal: 5813158/2
cargo: Professor assisteNte
data iNicio:  18/04/2022 a 20/04/2022
22/04/2022 a 23/04/2022
 25/04/2022 a 30/04/2022
data tÉrMiNo: 02/05/2022 a 02/05/2022
qUaNtidade: 6,0 (seis)
PoRtARiA N° 1236/2022, de 19 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: sÃo MigUel do gUaMá-Pa
NoMe do servidor: jerUsa barros MiraNda
id.fUNcioNal: 5933169/2
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 18.04.2022
data tÉrMiNo: 06.05.2022
qUaNtidade: 18,5 (dezoito e meia)
PoRtARiA N° 1237/2022, de 19 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: Milla reis de alcaNtara
id.fUNcioNal: 5955850/1
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 09.05.2022
data tÉrMiNo: 20.05.2022
qUaNtidade: 11,5 (onze  e meia)
PoRtARiA N° 1238/2022, de 19 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: sebastiao da cUNHa loPes
id.fUNcioNal: 54196875/1
cargo: Professor adjUNto
data iNicio: 17.04.2022
data tÉrMiNo: 12.05.2022
qUaNtidade: 25,5 (vinte e cinco  e meia)
PoRtARiA N° 1239/2022, de 19 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: seidel ferreira dos saNtos
id.fUNcioNal: 57193219/1
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 08.05.2022
data tÉrMiNo: 05.06.2022
qUaNtidade: 28,5 (vinte e oito  e meia)
PoRtARiA N° 1240/2022, de 19 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: arMaNdo jose de sa saNtos
id.fUNcioNal: 7565577/1
cargo: Professor aUxiliar
data iNicio: 04.05.2022
data tÉrMiNo: 23.05.2022
qUaNtidade: 19,5 (dezenove  e meia)

PoRtARiA N° 1241/2022, de 19 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: ministrar disciplina.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: altaMira-Pa
NoMe do servidor: alberto carlos de Melo liMa
id.fUNcioNal: 57193277/1
cargo: Professor adjUNto
data iNicio: 08.05.2022
data tÉrMiNo: 22.05.2022
qUaNtidade: 14,5 (quatorze  e meia)
PoRtARiA N° 1242/2022, de 19 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: MaNoel reiNaldo elias filHo
id. fUNcioNal: 55586857/2
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 04/05/2022 a 07/05/2022
09/05/2022 a 14/05/2022
data tÉrMiNo: 16/05/2022 a 18/05/2022
qUaNtidade: 6,5 (seis  e meia)
PoRtARiA N° 1243/2022, de 19 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: Milla reis de alcaNtara
id.fUNcioNal: 5955850/1
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 23.05.2022
data tÉrMiNo: 01.06.2022
qUaNtidade: 9,5 (nove  e meia)
PoRtARiA N° 1244/2022, de 19 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: carla caroliNa ferreira MeNeses
id.fUNcioNal: 5942069/1
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 03.05.2022
data tÉrMiNo: 20.05.2022
qUaNtidade: 17,5 (dezessete  e meia)
PoRtARiA N° 1245/2022, de 19 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
objetivo: participar da xvi semana acadêmica.
origeM: belÉM-Pa
destiNo: tUcUrUÍ-Pa
NoMe do servidor: sMaYK barbosa soUsa
id.fUNcioNal: 57189067/3
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 14.03.2022
data tÉrMiNo: 16.03.2022
qUaNtidade: 2,5 (duas  e meia)
PoRtARiA N° 1246/2022, de 19 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: aNa claUdia caldeira tavares
id.fUNcioNal: 55589946/2
cargo: Professor adjUNto
data iNicio: 02.05.2022
data tÉrMiNo: 21.05.2022
qUaNtidade: 19,5 (dezenove  e meia)
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 786870

.

.

féRiAs
.

coNcEssão DE féRiAs REGuLAMENtAREs
PRotocoLo ELEtRôNico Nº 2022/417785
PoRtARiA N° 1196/22, DE 14 DE ABRiL DE 2022
coNceder 30(triNta) dias de fÉrias regUlaMeNtares a servido-
ra gloria Maria farias da rocHa, id. fUNcioNal Nº 492086/4, car-
go de Professor aUxiliar, No PerÍodo de 01.04.2022 a 30.04.2022, 
refereNte ao PerÍodo aqUisitivo de 2021/2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da UePa

Protocolo: 787026

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto Do EDitAL Nº 049/2022 – /uEPA
PRocEsso sELEtivo DE MoNitoRiA BoLsistA E voLuNtÁRiA Do ccBs/uEPA
a Universidade do estado do Pará, por meio do ceNtro de ciêNcias 
biolÓgicas e da saúde – ccbs, comunica à coMUNidade acadêMica 
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que, no período de 20 à 26 de abril de 2022  estarão abertas as inscrições 
para o Processo seletivo de Monitoria bolsista e voluntária 2022, visando o 
preenchimento de 108 (cento e oito) vagas para o ccbs, sendo 65 (sessenta 
e cinco) vagas para a capital/belém, distribuídas nos campi ii,iii e iv e 43 
(quarenta e três) vagas para os interiores distribuídas nos campi dos municí-
pios  de altamira, conceição do araguaia, Marabá, santarém e tucuruí.
o edital, na íntegra, estará disponível  no site da UePa www.uepa.br, os 
contatos poderão ser feitos através do e-mail caop_ccbs@yahoo.com.br.
belém, 20 de abril de 2022.
eMaNUel de jesUs soares de soUsa
diretor do centro de ciências biológicas e da saúde

Protocolo: 787002
ExtRAto Do EDitAL N° 46/2022 – uEPA
PRoGRAMA iNstitucioNAL DE BoLsAs DE iNiciAção ciENtífi-
cA E DE DEsENvoLviMENto tEcNoLÓGico E iNovAção –
PRoGRAMAs PiBic, PiBic-Af E PiBiti.
a Universidade do estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação (ProPesP), torna pública a seleção de propostas no âmbito 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Desenvol-
vimento tecnológico e inovação.
As referidas inscrições deverão ser realizadas por meio de link específico, 
disponível na área de editais, no site https://www.uepa.br, no período de 
25/04/2022 a 20/05/2022.
Mais informações poderão ser obtidas através do fone: (91) 3299-2270. o 
edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br.
belém, 20 de abril de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 787172
EDitAL N° 45/2022 – uEPA
PRoGRAMA iNstitucioNAL DE BoLsAs DE iNiciAção ciENtífi-
cA PARA o ENsiNo MéDio
PRoGRAMA PiBic-EM/cNPq
a Universidade do estado do Pará, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação (ProPesP), torna pública a seleção de propostas no âmbito 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Médio 
(Pibic-eM).
As referidas inscrições deverão ser realizadas por meio de link específico, 
disponível na área de editais, no site https://www.uepa.br, no período de 
25/04/2022 a 20/05/2022.
Mais informações poderão ser obtidas através do fone: (91) 3299-2270. o 
edital, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br.
belém, 20 de abril de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 787170
ExtRAto Do EDitAL N°47/2022 – uEPA
PRocEsso sELEtivo DE MoNitoRiA BoLsistA E voLuNtÁRiA/ccNt
a Universidade do estado do Pará/UePa, por meio do centro de ciên-
cias Naturais e tecnologia/ccNt comunica ao corpo discente que no perí-
odo de 20/04 a 26/04/2022 estarão abertas as inscrições para o Processo 
seletivo de Monitoria bolsista e voluntária 2022, visando o preenchimento 
de 17 (dezessete) vagas de monitoria bolsista para a capital, 25 (vinte e 
cinco) vagas de monitoria bolsista para os municípios do interior: altamira, 
cametá, castanhal, Paragominas, salvaterra, Marabá e redenção,  totali-
zando 42 (quarenta e duas) vagas para Monitoria.
o edital, na íntegra, está disponível no site https://www.uepa.br
Maiores informações:  fone: (91) 3276 4011
belém, 20 de abril de 2022.
eliaNe de castro coUtiNHo
diretora do centro de ciências Naturais e tecnologia

Protocolo: 786854
ExtRAto Do EDitAL N°48/2022 – uEPA
PRocEsso sELEtivo DE MoNitoRiA BoLsistA E voLuNtÁRiA Do ccsE/uEPA
a Universidade do estado do Pará, por meio do centro de ciências sociais e 
educação – ccse, comunica à coMUNidade acadêMica que, no período 
de 20 à 26 de abril de 2022  estarão abertas as inscrições para o Processo 
seletivo de Monitoria bolsista e voluntária 2022, visando o preenchimento 
de 118 vagas, sendo 59 vagas para a capital/belém/campus i – ccse e 
59 vagas para os campi dos municípios  de altamira, barcarena, bragança, 
cametá, castanhal, conceição do araguaia, igarapé-açú, Marabá, Mojú, Pa-
ragominas, redenção, são Miguel do guamá, santarém, salvaterra e vigia.
o edital, na íntegra, estará disponível no site www.uepa.br e os contatos 
poderão ser feitos através do e-mail caopccse@uepa.br
belém, 20 de abril de 2022.
Prof. Me. aNdersoN MadsoN oliveira Maia
diretor do ccse/UePa

Protocolo: 786856
ERRAtA Ao EDitALNº 026/2022 uEPA
PRosEL EsPEciAL uEPA 2022
PRosEL EsPEciAL foRMA PARÁ/uEPA 2022
o reitor da Universidade do estado do Pará (UePa) no uso de suas atri-
buições legais, torna público a retificação do Conteúdo Programático do 
edital Nº 026/2022 UePa - Processo seletivo especial 2022 (Prosel es-
pecial forMa Pará/UePa 2022), destinado a seleccionar candidatos para 
o provimento de vagas nos cursos presenciais de graduação, mantendo-se 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
A retificação, na íntegra, está disponível no site www.uepa.br .
belém, 19 de abril de 2022.
claY aNdersoN NUNes cHagas
reitor da Universidade do estado do Pará

Protocolo: 786703

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
AssistêNciA sociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA

.

.

.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 372/2022 - DAf/sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
Processo: 2022/426286
r e s o l v e:
coNceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 16/05/2022 a
14/06/2022, correspondente ao triênio de 16/11/2016 a 15/11/2019, para 
a servidora, lUcidea barbosa MargalHo, Matrícula nº. 54188098/1, 
cargo: assistente administrativo, lotado na seaster.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
18 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 787216

.

.

ERRAtA
.

PoRtARiA Nº 368/2022 - sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
Processo: 2022/424925
errata
onde se lê: 25/04/2022 a 30/04/2022;
Leia-se: 24/04/2022 a 30/04/2022;
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: 787084

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 376/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 420469
resolve:
autorizar o pagamento de 26 e ½ (viNte e seis e meia) diárias Para 
cada servidor citado abaixo:
claUdioNor da silva araújo,coNselHeiro estadUal e aNNe 
carvalHo sobriNHo, coNselHeiro estadUal que se deslocaram 
de belém/altamira/curralinho/Parauapebas/Pa, no período de 17/04 a 
13/05/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle social. re-
troativo do dia 14/04/2022.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
18 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 375/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 444359
resolve:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (dUas e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
Maria do socorro saNtos da silva,57196308/1, assisteNte adMi-
Nistrativo da iMo,rolaNdo aUgUsto NoroNHa baPtista,80845321,-
coordeNador que se deslocaram para o município de barcareNa/Pa no 
período de 27/04 a 29/04/2022 com objetivo de intermediação de Mão de 



diário oficial Nº 34.940   87Quarta-feira, 20 DE ABRIL DE 2022

obra. laNdoaldo costa ferreira,5096723/1,Motorista com objetivo
de conduzir veiculo com os técnicos da dte-siNe/seaster.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8946 f: 0101006357 266.721 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
18 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 380/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 459884
resolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
HeleNa sUeli cardias xavier,3213374/1,assisteNte social que 
se deslocara para o município de santarém/Pa no período de 08/05 a 
14/05/2022 com objetivo de ações de enfrentamento a violência sexual 
e trabalho infantil.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8862 f: 0107006357 233.379 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
19 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1
PoRtARiA Nº 378/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 461383
resolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ ( seis e Meia ) diária Para cada ser-
vidor citado abaixo:
aNa Patricia araUjo raMos,57217289/03,coordeNadora,Maria,le-
oMarqUe crUz dos saNtos,57192819/1,assisteNte adMiNistrati-
vo,aNa KaMila liMa soUza,54194475/2,assisteNte adMiNistrativo 
que se deslocará ao município de jUrUti/Pa,( via saNtarÉM ) no Período 
de 24/04 a 30/04/2022 com objetivo de atendimento dos trabalhadores 
nos centros de trabalhos e cidadania
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f: 0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
19 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 787207

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº 377/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2022/443642
r e s o l v e:
torNar seM efeito, a Portaria 365/2022 – seaster, publicada no diário 
Oficial N.º 34.938, de 19 de abril de 2022, que concedeu ½ (meia) diária 
no período de 18/04/2022 para: NazareNo do esPirito saNto dos 
saNtos, mat. 5946528/1, lUaN alves silva, mat. 5946734/1 e josiais 
elias de Melo mat. 57176166/1.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
19 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
5945555/1

Protocolo: 787219

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N° 379/2022 – GABs/sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eM-
Prego e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2022/446962
resolve:
relotar o servidor altair PaNtoja NoNato correa, matrícula 
3212220/ 1, que estava lotado na diretoria de trabalHo e eMPrego, 

para diretoria de adMiNistracao e fiNaNcas - 022421900000000, 
na gerência de transporte, a contar de 02/01/2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
19 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945803/1
REsoLução Nº. 089/2022-cEDcA/PA DE 12 ABRiL DE 2022
dispõe sobre aprovação das atas das assembleias ordinárias do conselho 
estadual dos direitos da criança e do adolescente – cedca/Pa.
o coNselHo estadUal dos direitos da criaNÇa e do adolesceN-
te do Pará - cedca no uso da competência que lhe é conferida pela lei 
estadual nº. 5.819 de 11 de fevereiro de 1994, reunindo em assembleia 
ordinária de 12 de abril de 2022;
considerando assembleias ordinárias do dia 12 de abril de 2022 do con-
selho estadual dos direitos da criança e do adolescente – cedca/Pa, que 
aprovou as atas em pautas.
resolve:
art. 1º - aprovar atas do conselho estadual dos direitos da criança e do 
adolescente – cedca/Pa, das assembleis ordinárias dos dias 13 de julho 
de 2021, 10 de agosto de 2021, 14 de setembro de 2021, 09 de novembro 
de 2021 e do dia 16 de fevereiro de 2022.
art. 2° - esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado do Pará.
inocêncio renato gasparim
Presidente do conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente/
cedca/Pa
REsoLução Nº 001/2022 – fRc
aprova ad referendum o novo valor da renda mínima às serventias extra-
judiciais de registro civil das Pessoas Naturais do estado do Pará.
o PresideNte do coNselHo gestor do fUNdo de aPoio ao regis-
tro civil do estado do Pará - frc, no uso da atribuição conferida pelo 
art. 14, vii, do regimento interno, do conselho gestor do frc, aprovado 
pela resolução nº 003/2011-frc;
coNsideraNdo o disposto pelo art. 5º-a, da lei estadual nº 6.831, de 13 
de fevereiro de 2006, incluído por força da lei estadual nº 7.792, de 14 de 
janeiro de 2014, que atribui ao conselho gestor do frc a responsabilidade 
pela definição dos critérios técnicos e financeiros para a concessão da ren-
da mínima aos cartórios de registro civil das Pessoas Naturais;
coNsideraNdo o disposto pelo art. 2º, parágrafo único, da resolução 
nº 017/2014-frc, de 12 de junho de 2014, alterada pela resolução nº 
004/2021-frc, de 23 de fevereiro de 2021, que prevê a possibilidade de 
atualização automática do valor da renda mínima quando houver alteração na 
tabela de emolumentos dos serviços notariais e de registro do estado do Pará;
coNsideraNdo o reajuste aplicado na tabela de emolumentos dos servi-
ços Notariais e de registros editada pelo tribunal de justiça do estado do 
Pará – tjPa, com efeitos a contar de 01 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO a disponibilidade financeira do Fundo de Apoio ao Regis-
tro Civil do Estado do Pará para financiar o novo valor da renda mínima a 
ser paga às serventias de registro de Pessoas Naturais deficitárias;
resolve:
art. 1º aProvar, ad referendum, o novo valor da renda mínima às ser-
ventias extrajudiciais que prestem serviços de registro civil das pessoas 
naturais no Estado do Pará, a ser fixado em R$3.000,00 (três mil reais), 
com efeitos financeiros a contar de 01/03/2022.
Art. 2º Os recursos financeiros necessários para garantir o pagamento do 
novo valor da renda mínima serão oriundos do orçamento do fundo de 
apoio ao registro civil do estado do Pará – frc.
art. 3º ficam mantidas as demais disposições previstas na resolução 
nº 017/2014-frc, de 12 de junho de 2014, alterada pela resolução 
nº 004/2021-frc, de 23 de fevereiro de 2021, que não contrariem a 
presente resolução.
art. 4º a presente decisão será submetida à aprovação do plenário do 
conselho gestor do frc na primeira reunião subsequente à sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
belém (Pa), 19 de abril de 2022.
MigUel lUcivaldo alves saNtos
Presidente do conselho gestor do frc

Protocolo: 787224

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 356/2022-GAB/PREs. BELéM, 18 DE ABRiL DE 2022. 
o PresideNte da fUNdaÇÃo de ateNdiMeNto socioedUcativo 
do Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto gover-
namental de 30/04/2021, publicado no doe nº 34.571 de 03/05/2021 
e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o Memorando nº 
10/2022-csPad-2 de 14/04/2022 e os despachos da coordenadora da as-
Pad de 14/04/2022 e do Presidente da fasePa de 14/04/2022; resolve: 
art. 1º. Prorrogar, com base no parágrafo único do art. 201, o prazo 
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apuratório da sindicância Punitiva nº 10/2022 (Processo nº 2019/395560 
e 2019/395492), legitimada pela Portaria Nº 271/2022-gab-Pres de 
18/03/2022 (doe nº 34.899 de 21/03/2022), por mais 30 (trinta) dias a 
contar de 20/04/2022. art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
se ciêNcia e cUMPra-se. lUiz celso da silva. Presidente da fasePa.
PoRtARiA Nº 357/2022-GAB/PREs. BELéM, 18 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 e pelos dis-
positivos da lei nº 5.810/94. considerando o Memorando nº 02/2022-cs-
Pad-2 de 14/04/2022 e os despachos da coordenadora da asPad de 
14/04/2022 e do Presidente da fasePa de 14/04/2022; resolve: art. 1º. 
Prorrogar, com base no parágrafo único do art. 201, o prazo apuratório 
da sindicância Punitiva nº 14/2022 (Processo nº 2019/467898), legitimada 
pela Portaria Nº 275/2022-gab-Pres de 18/03/2022 (doe nº 34.899 de 
21/03/2022), por mais 30 (trinta) dias a contar de 20/04/2022. art. 2º. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
estado. registre-se, PUbliqUe-se, dê-se ciêNcia e cUMPra-se. lUiz 
celso da silva. Presidente da fasePa.

Protocolo: 787029
PoRtARiA Nº 354-GAB/PREs BELéM, 18 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 Memo-
rando nº 04/cPad 4 de 12.04.2022, despacho da asPad de 12.04.2022 e 
do Presidente da fasePa de 14.04.2022.resolve: art. 1º. desigNar que 
o servidor claYtoN silva da silva, matrícula nº 57195296/1, sUbsti-
tUa o membro valdeNice Morais garcia, matrícula nº 55586439/1, 
nos atos apuratórios da siNdicâNcia PUNitiva Nº 12/2022 – (Processo 
nº 2019/319128), considerando a continuidade dos atos apuratórios. art. 
2º. esta Portaria entra em vigor com data retroativa de 04/04/2022 no 
Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E 
cUMPra-se.lUiz celso da silva/Presidente da fasePa.
PoRtARiA Nº 355-GAB/PREs BELéM, 18 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 Memo-
rando nº 04/cPad 4 de 12.04.2022, despacho da asPad de 12.04.2022 e 
do Presidente da fasePa de 14.04.2022.resolve: art. 1º. desigNar que 
o servidor claYtoN silva da silva, matrícula nº 57195296/1, sUbsti-
tUa o membro valdeNice Morais garcia, matrícula nº 55586439/1, 
nos atos apuratórios do Pad Nº 10/2022 – (Processo nº 2019/570304), 
considerando a continuidade dos atos apuratórios. art. 2º. desigNar que a 
servidora Meire eleN goMes caetaNo, matrícula nº 57195164/1, sUbs-
titUa a servidora valdeNice Morais garcia, matrícula nº 55586439/1, 
na Presidência dos atos apuratórios do Pad Nº 10/2022. art. 3º. esta Por-
taria entra em vigor com data retroativa de 04/04/2022 no Diário Oficial do 
estado. registre-se, PUbliqUe-se, dê-se ciêNcia e cUMPra-se.lUiz 
celso da silva/Presidente da fasePa.

Protocolo: 787021

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

Primeiro termo Aditivo ao contrato n°16/2021 – fAsEPA; Parecer 
Jurídico: 92/2022-PRoJuR fAsEPA.
data da assinatura: 19 de abril de 2022; 
vigência: 13/05/2022 a 12/05/2023.
Justificativa: prorrogação da clausula vigésima que trata vigência e cláusu-
la décima quarta  que trata do valor do referido contrato, conforme previ-
são nos art.57 e seus incisos, em função da necessidade dos serviços con-
tratados, conforme previsão legal exarada na lei federal n° 8.666/93, art.57, 
& 1° e seus incisos; o valor correspondente ao período aditado será de r$ 
133.851,90 (cento e trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais)
Partes: Partes: fasePa  e t a M coMÉrcio de PeÇas e serviÇos de re-
frigeraÇÃo ltda-ePP, com sede na rua do fio, quadra – a, bairro: Novo 
Horizonte 2, ceP: 67.200-000 - Marituba – Pa, cNPj: 29.044.927/0001-05
ordenador responsável: lUiz celso da silva /Presidente da fasePa.

Protocolo: 786889

Aviso DE LicitAção
.

Pregão Eletrônico nº 005/2022
Processo n° 2021 / 1330577
objeto: contratação de empresa atinente ao fornecimento parcelado de gás 
liqUefeito de PetrÓleo (glP), acondicionado em botijões de 13kg (P13), 
para atender as  necessidades  das  Unidades  operacionais  da  fasePa  de 
Belém  e  Região  Metropolitana,  Marabá  e  Santarém conforme especifica-
ções e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.
entrega do edital: junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://
www.compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fa-
sepa.pa.gov.br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) 
(Uasg 925609)
local de abertura: junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (Uasg 925609)
data de abertura: 05 de maio de 2022, às 10h00min (Horário de brasília).
Pregoeiro Oficial: Antônio Claudio Rodrigues Alves
ordenador de despesas: luiz celso da silva

Protocolo: 787221

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA: 191- suPRiMENto DE fuNDos- Do DiA 18/04/2022
objetivo: cobrir despesas com material de consumo, para alimentação de 
socioeducando custodiado na Uase beNevides, referente a viagem  a ci-
dade de querência/Mt, no período de 21 a 25/04/2022  (Proc.453031/2022 
- Mem 276/2022)
PrograMa de trabalHo: 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68-8393  - aÇÃo: 185795
foNte de recUrso: 0101
NatUreza da desPesa: 339030 – r$ 70,00-(aliMeNtaÇÃo)
servidora: alexaNdriNa tereza tHoMaz saNtiago
MatricUla: 57195505/ 4  - cargo: PsicÓlogo
Prazo de realizaÇÃo de desPesa aPartir da ob:08 dias
Prazo PrestaÇÃo de coNtas: 05 dias
PresideNte da fasePa: lUiz celso da silva

Protocolo: 786903

DiÁRiA
.

PoRtARiA: 190- Do DiA 18/04/2022
objetivo: acompanhar socioeducando custodiado na Uase beNevides, 
que recebeu progressão de medida para liberdade assistida, cumprindo 
determinação judicial (Proc. 453031/2022-Mem 276/2022)
servidora: alexaNdriNa tereza tHoMaz saNtiago
cargo: PsicÓlogo-  MatricUla: 57195505/4
origeM: beleM/Pa -  destiNo :qUerêNciao/Mt
PeriÓdo de viageM: 21 a 25/04/2022  -  diárias 4,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 786899
PoRtARiA Nº 189, de 19 de abril de 2022.
Processo nº 450456/2022.
objetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CSEM, conforme justificado nos termos do processo.
origeM: belÉM/Pa - destiNo: sÃo PaUlo/sP.
PerÍodo: 25/04/2022 a 28/04/2022. – (3,5) diárias
servidores: telMa do socorro rabelo rodrigUes, assisteNte 
social, Matricula 57206501/4.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 786931
PoRtARiA  194– Do DiA 18/04/2022
objetivo : realizar acompanhamento de transição de gestor do cseba 
(Proc. 457211/2022-Mem.119/2022-das)
servidora: Maria vilMa costa de Moraes
cargo: MoNitor (diretora)-  MatricUla: 54195598/ 1
servidora: MoNica MarqUes dos saNtos calaNdriNe
cargo: assisteNte social - MatrÍcUla Nº  54197354/ 1
origeM: belÉM/Pa  -  destiNo :saNtarÉM/Pa
PerÍodo da viageM – 19 a 21/04/2022 - diaria –2,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 786945
PoRtARiA:  196 -Do DiA 18/04/2022
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no ciaM Maraba (Proc. 463385/2022-Mem  225/2022)
servidora: MoNalisa Pereira de MiraNda
cargo:assisteNte social : MatricUla: 5956795/ 1
servidor: WaKcilaN soares dos reis
MatricUla: 5956753/ 1  - cargo: PsicÓlogo
servidor: fraNcisco de liMa soUsa
cargo: Motorista : MatricUla: 5956741/ 1
origeM: Marabá/Pa- destiNo: sÃo felix do xiNgU/Pa
PeriÓdo de viageM: 10 a 12/05/2022  -  diárias-2,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 786979
PoRtARiA Nº 193, de 19 de abril de 2022.
Processo nº 457300/2022;
objetivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adoles-
cente, custodiado no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
origeM: Marabá/Pa - destiNo:  vila Nova/Ma.
PerÍodo: 27/04/2022 a 29/04/2022. – (2,5) diárias
servidores: MoNalisa Pereira de MiraNda, assisteNte social, Matricu-
la 5956795/1, WaKcilaN soares dos reis, PsicÓloga, Matricula 5956753/1, 
e diogeNes Pereira de soUsa, Motorista, Matricula 5956738/1.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 786972
PoRtARiA Nº 192, de 19 de abril de 2022.
Processo nº 454908/2022.
objetivo: acompanhar adolescente, custodiado no ciaM/Mrb, durante 
transferência à Uase/caPital/fasePa, em cumprimento de determinação 
judicial, conforme justificado nos termos do processo.
origeM: Marabá/Pa - destiNo: belÉM/Pa.
PerÍodo: 22/03/2022 a 23/03/2022. – (1,5) diária
servidores: lUcileia cardoso cavalcaNte, Pedagoga, Matricula 
5918798/3, edsoN da silva carNeiro, MoNitor, Matricula 5904625/3, 
e diogeNes Pereira de soUsa, Motorista, Matricula 5956738/1.
lUiz celso da silva
PresideNte da fasePa

Protocolo: 786962
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PoRtARiA: 195- Do DiA 18/04/2022
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado no ciaM beleM (Proc.457306/2022-Mem 326/2022)
servidora: Maria do socorro daibes de vascoNcelos
cargo: assisteNte social -  MatricUla : 5935970/ 2
servidor: WaNdsoN jUNior da silva soUto
cargo: Motorista  -  MatricUla: 5956433/ 1
origeM: beleM/Pa -  destiNo :tracUateUa/Pa
PeriÓdo de viageM: 25/04/2022  -  diárias-0,5
ordeNador de desPesas: lUiz celso da silva

Protocolo: 786964

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE JustiçA 
E DiREitos HuMANos

.

PoRtARiA Nº 192 DE 18 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares.
coNsideraNdo os termos do decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doe Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNsideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/453487.
r e s o l v e:
coNceder ciNco e Meia diárias em favor dos servidores desta sejUdH, 
abaixo identificados, para realização de Capacitação em Cidadania e Direi-
tos Humanos,  nos municípios de capitão Poço e Nova esperança do Piriá/
Pa, no período de 19 a 24/04/2022.

Nº Nome cargo Matrícula cPf
1 diego Mendes da Mota coelho diretor 5912132/3 020.113.542-69
2 leonardo de castro bittencourt gerente 5958755/1 001.876.622-66
3 jonas salviano da silveira Motorista 57216173/1 207.706.422-68

coNceder ciNco e Meia diárias em favor dos colaboradores eventuais 
desta SEJUDH, abaixo identificados, para realização de Capacitação em 
cidadania e direitos Humanos,  nos municípios de capitão Poço e Nova 
esperança do Piriá/Pa, no período de 19 a 24/04/2022.

Nº Nome cargo cPf
1 josé roberto chaves Paes colaborador eventual 394.836.812-00
2 letiere santos do Nascimento colaborador eventual 728.116.922-15

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 
18 de abril de 2022
valbetaNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 787301
PoRtARiA N° 194 DE 19 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 2022/464212.
r e s o l v e:
coNceder UMa e Meia diárias, em favor dos servidores desta sejUdH, abai-
xo identificados, para Reunião no Núcleo Regional de Justiça, Direitos Huma-
nos e cidadania, no município de altamira/Pa, no período de 20 e 21/04/2022.

NoME cARGo MAtRicuLA cPf
eliaNdro josÉ KogeMPa barbosa diretor 57192939/2 716.070.212-34
valbetaNio barbosa MilHoMeM secretário sejUdH 5958936/1  517.296.796-34

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 
19 de abril de 2022
fabiaNo scHerer de soUsa coelHo
secretário adjunto de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 787290

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto 001/2022 sEJuDH – PRocoN/PA
o governo do estado do Pará, neste ato representado pela secretaria de 
estado de justiça e direitos Humanos sejUdH e diretoria de Proteção e 
defesa do consumidor ProcoN Pará, faz publicar, com fulcro no artigo 
53 do decreto n° 2.181/97, decisão proferida no Processo administrativo 
abaixo relacionado.
Pad.  Nº.  089/2018
NotificaÇÃo. 022/2022
aUto de iNfraÇÃo. 132/2018
reclamado (a): lataM airliNes brasil (lataM liNHas aÉreas s/a)
Notifico a empresa:  lataM airliNes brasil (lataM liNHas aÉre-
as s/a) a tomar ciência da decisão emitida pela secretária de estado de 
justiça e direitos Humanos (sejUdH) que conheceu, porém, NegoU Pro-
viMeNto ao recurso interposto no Processo administrativo N° 089/2018, 
mantida incólume e, por consequência, defiNitiva, a decisão lavrada pela 
diretoria de Proteção e defesa do consumidor – ProcoN/Pa, com pena 
de multa de 400.000 (qUatroceNtos Mil) UPfs. caso a multa seja re-

colhida no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da referida decisão, 
será concedido desconto previsto na portaria 386/98, no montante de 50% 
(cinquenta por cento), sobre o valor da penalidade aplicada, resultando no 
valor de 200.000 (dUzeNtos Mil) UPfs, e no caso do não recolhimento 
do valor da multa no prazo de 30 (triNta) dias, será o débito inscrito em 
divida ativa do estado do Pará pra posterior cobrança executiva, conforme 
artigo 55 do referido decreto.
a guia para recolhimento da MUlta também poderá ser retirada no Pro-
coN/Pa, na coordenação de Processos administrativos – cPad, no horário 
de 8 ás 14 horas. trav. lomas valentina 1.150- Pedreira – ceP: 66.087-
441 - belém – Pará – brasil. 
eliaNdro josÉ KogeMPa barbosa - diretor do ProcoN/Pa.

Protocolo: 786692

.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA

.

PoRtARiA coNJuNtA Nº 01/2022-PGE/sEDEME/sEPLAD/sE-
tRAN/ARcoN
o Procurador geral do estado do Pará – Pge, o secretário de estado de 
desenvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe, a secretária 
de estado de Planejamento e administração – sePlad, o secretária de estado 
de transportes – setraN e a o diretor-geral da agência de regulação e con-
trole de serviços Públicos – arcoN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e 
coNsideraNdo a necessidade de revisão da legislação estadual relativa 
ao subsistema ferroviário do estado do Pará (sfePa) e sua consequente 
regulamentação. 
resolveM: 
art. 1° constituir grupo de trabalho com o escopo de realizar todos os 
estudos e atos, visando à apresentação de anteprojetos dos atos norma-
tivos necessários à revisão da lei estadual n° 8.908/2019, que institui o 
subsistema ferroviário do estado do Pará (sfePa), bem como revisão da 
legislação dos órgãos e entidades estaduais com atribuições relacionadas 
ao sfePa, bem como elaboração de anteprojeto de decreto para regula-
mentação da exploração da infraestrutura física e operacional do transpor-
te ferroviário de pessoas e bens do subsistema ferroviário estadual. 
§ 1º o grupo de trabalho terá amplos poderes para alcançar os objetivos 
aludidos no caput, podendo inclusive apresentar anteprojeto de outros 
atos normativos que entender necessários para plena conformidade da 
legislação estadual. 
§ 2º O relatório final apresentado pelo Grupo de Trabalho dispensará a 
manifestação técnica e jurídica dos órgãos e entidades informadas no art. 
2º desta Portaria, exceto da Procuradoria geral do estado. 
art. 2° o grupo de trabalho de que trata esta Portaria será composto 
por servidores integrantes do quadro de pessoal da Procuradoria geral do 
estado – Pge, da secretaria de estado de desenvolvimento econômico, 
Mineração e energia – sedeMe, da secretaria de estado de Planejamento 
e administração – sePlad, da secretaria de estado de transportes – se-
traN e da agência de regulação e controle de serviços Públicos – arcoN. 
art. 3° o grupo de trabalho de que trata esta Portaria será composto pelos 
seguintes membros:
 i – pela Procuradoria-geral do estado – Pge: 
a) caroliNa orMaNes MassoUd - Procuradora do estado; e 
b) oMar faraH freire - Procurador do estado; e
ii - pela secretária de estado de desenvolvimento econômico, Mineração 
e energia – sedeMe: 
a) deivisoN cavalcaNte Pereira - Procurador autárquico/coordenador 
do coNjUr/sedeMe; e 
b) WiltoN Marcello saNtos teixeira – diretor de concessões;
iii - pela secretaria de estado de Planejamento e administração – sePlad:
a) gabriel Perez rodrigUes – Procurador do estado/coordenador do 
coNjUr/sePlad; 
iv - pela secretaria de estado de transportes – setraN:
a) jobsoN de oliveira Pereira – Procurador do estado/coordenador do 
coNjUr/setraN; e 
b) PaMella rejaNe KeMPer caMPaNHaro – assessora.
v - pela agência de regulação e controle de serviços Públicos (arcoN/Pa): 
a) aMaNda goMes rodrigUes isHaK – Procuradora autárquica; e 
b) rodrigo garcia de albUqUerqUe liMa – Procurador autárquico; 
Parágrafo único. Poderão ser convocados outros servidores dos órgãos e 
entidades informados no art. 2º desta Portaria, para auxiliar nos trabalhos 
a serem desenvolvidos pelo grupo de trabalho. 
art 4° o grupo de trabalho será coordenado pelo Procuradora do estado 
carolina ormanes Massoud. 
Parágrafo Único. Nas ausências e impedimentos da titular, fica designado 
o Procurador autárquico deivison cavalcante Pereira para responder pela 
coordenação do grupo de trabalho. 
art 5° fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta portaria, para apresentação dos documentos descritos no art. 1° 
deste normativo. 
art 6° esta Portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 01 de abril de 2022.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se 
ricardo Nasser sefer
Procurador-geral do estado
josÉ ferNaNdo de MeNdoNÇa goMes júNior
secretário de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia
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HaNa saMPaio gHassaN
secretária de estado de Planejamento e administração
adler gercileY alMeida da silveira
secretário de estado de transportes
eUrÍPedes reis da crUz filHo
diretor geral da arcoN
*Republicada por ter saído com incorreções no DoE Nº 34.917, de 
01/04/2022.

Protocolo: 787421

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 28/2022 – GGA/sEDEME 
Belém-PA, 19 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 aNdersoN roberto castro aMazo-
Nas matricula nº 5939994/3,  para exercer o cargo de fiscal do con-
trato 008/2022 – SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e eNergia-sedeMe com a r & t co-
MÉrcio serviÇos e solUÇÕes iNtegradas ltda, cNPj sob número 
41.126.299/0001-02, tem como objeto a contratação de empresa especia-
lizada no aquisição de equipamento processamento de dados (Notebooks), 
para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento 
econômico, Mineração e energia – 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 19 de abril de 2022.
art. 2º - designar o servidor roberval fadUl qUiNtela matricula 
n° 5898121/2, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
belém, 19 de abril de 2022.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa
sedeMe

Protocolo: 787244

.

.

coNtRAto
.

contrato: 08
exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de empresa especializada no aquisição de equipa-
mento processamento de dados (2 Notebooks).
valor total: r$ r$ 13.890,00 (treze mil, oitocentos e noventa reais.)
data assinatura: 19/04/2022
vigência:19/04/2022 a 19/04/2023.
disPeNsa de licitaÇÃo  002/2022– sedeMe, referente ao 
Processo: 2022/77078
orçamento:
Programa de trabalho: 24.101. 22.122.1297-8338
Natureza da despesa: 449052.
fonte de recurso: 0301.
origem do recurso: estadual.
contratado:  r & t coMÉrcio serviÇos e solUÇÕes iNtegradas ltda.
endereço: rua Pará, nº 1091, sala a, fernandópolis, são Paulo, 
ceP. 15.600-100
fone: (17) 98818-0101.
ordenador(a)  : anadelia divina santos

Protocolo: 787242

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção N º 03/2022
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da secretária de estado de deseNvolviMeN-
to ecoNôMico, MiNeraÇÃo e eNergia- sedeMe, inscrito no cNPj/
Mf sob o nº 14.772.025/0001-19 e a empresa iMPreNsa oficial do 
estado do Pará - ioe, pessoa jurídica, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 
04.835.476/0001-01, sito a trav. do chaco, Nº 2271, bairro do Marco, 
belém/Pa, ceP: 66093-410.
do objeto: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ço aquisição de 4(quatro) unidades de Certificados digitais pessoais, tipo 
a3 (token), padrão icP brasil, pelo período de 36 (trinta e seis) meses
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de disPeNsa de licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.24, viii, da lei no 
8.666/93 considerando o valor para contratação.
valor estiMado: r$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais.)
recUrsos orÇaMeNtários:
funcional programática: 24101. 22.126.1508.8233
Projeto atividade: edição e Publicação de atos da administração Pública

Natureza de despesa: 339140 outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica
fonte: 0101003245
origem do recurso: estadual
ordeNador resPoNsável: aNadelia diviNa saNtos - 
secretária adjunta de gestão administrativa.
foro: belém-estado do Pará.
belém, 19 de abril de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 787248
tERMo DE DisPENsA DE LicitAção N º 02/2022
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da secretária de estado de deseNvolviMeNto eco-
NôMico, MiNeraÇÃo e eNergia- sedeMe, inscrito no cNPj/Mf sob o 
nº 14.772.025/0001-19 e a empresa e r & t coMÉrcio serviÇos e 
solUÇÕes iNtegradas ltda, pessoa jurídica, inscrita no cNPj/Mf sob o 
nº 41.126.299/0001-02, sito na rua Pará, nº 1091, sala a, fernandópolis, 
são Paulo, ceP. 15.600-100.
do objeto: 
contratação de empresa especializada para aquisição de 02 Notebooks.
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de disPeNsa de licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.24, incisos i, ii, da lei 
no 8.666/93 considerando o valor para contratação.
 valor estiMado: r$ 13.890,00 (treze mil, oitocentos e noventa reais.)
recUrsos orÇaMeNtários:
funcional programática: 24101. 22.122.1297.8338
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas
Natureza de despesa: 449052 – aquisição de equipamentos
fonte: 0301
origem do recurso: estadual
ordeNador resPoNsável: aNadelia diviNa saNtos - 
secretária adjunta de gestão administrativa.
foro: belém-estado do Pará.
belém, 19 de abril de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 787231

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
a secretária adjunta de gestão administrativa, sra. anadelia divina san-
tos, resolve ratificar o termo de dispensa de licitação nº 02/2022, para 
contratação de empresa especializada no aquisição de 02 Notebooks, no 
valor de r$ 13.890,00 (treze mil, oitocentos e noventa reais.)
belém, 19 de abril de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 787237
RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
a secretária adjunta de gestão administrativa, sra. anadelia divina san-
tos, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 03/2022, Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço aquisição de 
4(quatro) unidades de Certificados digitais pessoais, tipo A3 (token), pa-
drão icP brasil, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor de r$ 
1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais.)
belém, 19 de abril de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de gestão administrativa.
sedeMe

Protocolo: 787252

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 041/2022–GGA/ sEDEME   
Belém, 18 de Abril de 2022.
a secretária adjUNta de gestÃo adMiNistrativa de estado de 
deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e eNergia – sedeMe, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doe Nº 34.545 de 08/04/2021;
i - conceder suprimento de fundos ao servidor claUdio jorge MartiNs 
oliveira, identidade funcional nº 5946880/2, ocupante do cargo de se-
cretário de gabiNte, portador da carteira de identidade nº 20619928, 
ssP/Ma e inscrito no cPf/Mf sob o nº 0413.022.653-34;
ii - o valor do suprimento corresponde a r$ 3.500,00 (três mil e quinhen-
tos reais) e destina-se a atender despesas pequeno vulto;
iii - a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recur-
sos próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária;
24101.22.122.1297.8338 – 33.90.39 – r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) – serviços de terceiros Pessoa jurídica.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
• Aplicação no período de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão 
da ordem bancária; e
• Prestação de Contas de 15 (quinze) dias após a data final do prazo de 
aplicação.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa

Protocolo: 786762
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.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 187/2022 DAf/sEDEME - 
BELéM, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
Nome:osvaldo vieira MoUra jUNior/Matricula:n°5960647/1/car-
go:Motorista/origeM:belém-Pa/destino:tucuruí–Pa/Período:19 a 
21/04/2022/diária:2,5 (duas e meia)/objetivo: conduzir as servidoras 
lUziaNe seNa abreU e aHiaNa cassia de oliveira Pedreira com o 
objetivo de representar a sedeMe em uma visita tÉcNica, para conhe-
cer o empreendimento, PiscicUltUra ParqUe das ilHas.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
MicHelle abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças
PoRtARiA N° 188/2022 DAf/sEDEME - 
BELéM, 18 DE ABRiL DE 2022.
Nome:aldeNor saNtaNa Pegado Netto/Matricula:n°5913756/3/car-
go:coordeNador/origem:belém-Pa/destino:Moju–Pa/Período:12 a 
14/04/2022/diárias:2,5 (duas e meia)/objetivo:representar a sedeMe no 
evento Parcerias Pelo Pará, viabilizar parcerias que contribuam para o 
desenvolvimento da região.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
MicHelle abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 786689
PoRtARiA N° 190/2022 - DAf/sEDEME - 
BELéM, 19 DE ABRiL DE 2022.
Nome:igor PatricK soUza do NasciMeNto/Matricula:n°5941053/2/
cargo:coordeNador do Núcleo de coMUNicaÇÃo/origem:belém-Pa/
destino:Moju–Pa/Período:12/04/2022/diária:0,5 (meia)/objetivo:fazer a 
cobertura jornalística o Parcerias do Pará.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
MicHelle abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 786723

.

.

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA N° 042/2022 – GGA/ sEDEME 
Belém, 19 de abril de 2022.
a secretária adjUNta de gestÃo adMiNistrativa de estado de 
deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e eNergia – sedeMe, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doe Nº 34.545 de 08/04/2021;
resolve:
iNterroMPer, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias do 
servidor rodrigo PiNto de Macedo, identidade funcional nº 5938028/2 
cargo de secretário de diretoria, concedida através da Portaria Nº 
022/2022 – gga/sedeMe, de 09/03/2022, publicada no doe nº 34.887, 
de 10/03/2022, a partir de 11/04/2022, permanecendo saldo remanescen-
te a ser gozado em momento oportuno.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
aNadelia diviNa saNtos
secretária adjunta de gestão administrativa

Protocolo: 786983

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE cooPERAção técNicA N° 003/2022
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica qUe celebraM eNtre si, o goverNo 
do estado do Pará Por iNterMÉdio da secretaria de estado de 
deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e eNergia (sedeMe) e a 
associaÇÃo brasileira de eNergia solar fotovoltaica – absolar.
o estado do Pará, por meio da secretaria de estado de deseNvol-
viMeNto ecoNôMico, MiNeraÇÃo e eNergia, órgão da administração 
pública estadual, inscrita no cNPj n° 14.772.025/0001-18, com sede na 
avenida senador lemos n° 290 – Umarizal, belém, Pa, ceP: 66.050-000, 
doravante denominada simplesmente por sedeMe, neste ato representado 
por seu secretário, o sr. josÉ ferNaNdo de MeNdoNÇa goMes jUNior, 
brasileiro, inscrito no cPf/Mf sob o nº 217.932.982-20 e portador da cé-
dula de identidade nº 1417441, domiciliado e residente nesta cidade, e;
a associaÇÃo brasileira de eNergia solar fotovoltaica – ab-
SOLAR, associação civil de direito privado, sem fins econômicos, com 
sede na avenida Paulista, nº 1.636, 10º andar, conjuntos 1001 e 1002, 
bela vista, na cidade de são Paulo, estado de são Paulo, cNPj/Mf nº 
19.538.290/0001-50, neste ato representada, na forma de seu estatuto 
social, pelo seu Presidente executivo, rodrigo lopes sauaia, cPf/Mf n° 
320.859.388-09, doravante denominada simplesmente absolar.
coNsideraNdo que é atribuição do estado regular e fomentar as ativida-
des econômicas, conforme prevê o artigo 174 da constituição federal de 
1988 e o artigo 230, da constituição do estado do Pará;
coNsideraNdo que tal atribuição tem como um de seus maiores obje-
tivos o incremento do nível de emprego e a redução das desigualdades 
regionais e sociais do estado, sendo para tanto fundamental estimular 
novos investimentos;
coNsideraNdo que o uso de energias renováveis na matriz energética 
terá relevante papel no cenário socioeconômico do estado do Pará, contri-
buindo significativamente para o seu desenvolvimento;

coNsideraNdo que o uso de energias renováveis na matriz energética 
paraense terá relevante papel nos compromissos propostos para zerar as 
emissões de dióxido de carbono do Estado do Pará, contribuindo significa-
tivamente para o seu desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO que a ABSOLAR é uma entidade nacional, sem fins lu-
crativos, que reúne empresas e profissionais de toda a cadeia de valor do 
setor solar fotovoltaico brasileiro;
coNsideraNdo que a absolar tem o objetivo em representar e defen-
der o desenvolvimento do mercado e do setor solar fotovoltaico brasileiro, 
promovendo e divulgando a energia solar fotovoltaica no País; e
coNsideraNdo que medidas de grande alcance social exigem a repar-
tição de responsabilidade entre agentes públicos e privados, por meio de 
parcerias, cujo objetivo é a melhoria da qualidade de vida da população;
Resolvem firmar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:
cLÁusuLA PRiMEiRA: Do oBJEto
1.1. o presente termo de cooperação técnica tem por objeto estabelecer 
parceria institucional entre o poder público estadual e a iniciativa privada, 
visando a criação de condições que viabilizem, de forma objetiva e trans-
parente, a execução de ações voltadas ao fortalecimento e expansão da 
cadeia de valor da energia solar fotovoltaica no estado do Pará, a partir de 
programas, políticas públicas e incentivos capazes de dinamizar o uso de 
sistemas fotovoltaicos e seus equipamentos e componentes.
cLÁusuLA sEGuNDA: Dos coMPRoMissos DA ABsoLAR
2.1. a absolar, compromete-se a:
a) apoiar as políticas públicas do setor de energia solar fotovoltaica no 
estado do Pará;
b) colaborar na confecção de políticas públicas que incentivem o uso de 
energia solar fotovoltaica no estado do Pará;
c) contribuir para a promoção de políticas públicas que incentivem o uso 
da energia solar fotovoltaica, com o objetivo de desenvolver socioeconomi-
camente e ambientalmente o estado do Pará; e
d) dentro de suas possibilidades, compartilhar conhecimento técnico-regu-
latório especializado que contribua para planejar a cadeia de valor da ener-
gia solar fotovoltaica e para confeccionar políticas públicas para o setor.
cLÁusuLA tERcEiRA: Dos coMPRoMissos Do EstADo Do PARÁ
3.1. o estado do Pará, por meio da sedeMe se compromete a apoiar 
a implementação do projeto conforme sua linha de competência insti-
tucional, a saber:
3.1.1. a secretaria de estado de deseNvolviMeNto ecoNôMico, 
MiNeraÇÃo e eNergia (sedeMe), compromete-se a:
a) Produzir atlas solar e eólico do estado do Pará;
b) estruturar novo convênio icMs, autorizativo e por adesão voluntária 
dos estados interessados, para isenção do icMs sobre a energia e os cré-
ditos de energia provenientes de sistemas de microgeração e minigeração 
distribuída solar fotovoltaica, com condições iguais às disponibilizadas pelo 
estado de Minas gerais;
c) Promover linhas de financiamento específicas para energia solar fotovol-
taica, para pessoas físicas e jurídicas;
d) criar o Programa Pará solar;
e) estabelecer um plano de incentivo à microgeração e minigeração distri-
buída solar fotovoltaica;
f) Contribuir para a preparação de profissionais de nível técnico e superior 
para atuação no setor solar fotovoltaico no estado do Pará;
g) realizar campanha de comunicação, educação e conscientização da po-
pulação e dos consumidores sobre os benefícios e vantagens do uso de 
energia solar fotovoltaica;
h) Publicar procedimento de licenciamento ambiental simplificado para 
energia solar fotovoltaica;
i) contribuir para o desenvolvimento de um mapeamento de disponibilida-
de das redes de distribuição de energia elétrica no estado do Pará, para 
sistemas de geração distribuída solar fotovoltaica;
j) Incorporar a tecnologia solar fotovoltaica nos programas e edificações 
do poder público; e
k) desenvolver política industrial ao setor solar fotovoltaico.
cLÁusuLA QuARtA: Dos REcuRsos oRçAMENtÁRios
4.1. as ações propostas com base neste termo de compromisso, quando 
for o caso, correrão por conta dos recursos orçamentários de cada institui-
ção, de acordo com as suas respectivas ações.
cLÁusuLA QuiNtA: Do AcoMPANHAMENto DA ExEcução
5.1. o acompanhamento e execução deste termo de cooperação técni-
ca serão realizados pelos parceiros conjuntamente, através de técnicos 
indicados especificamente para esse fim, bem como pelas Secretarias e 
Municípios a quem se encontram vinculados.
cLÁusuLA sExtA: Do PRAzo DA viGêNciA
6.1. o presente termo de cooperação técnica terá vigência de 24 (meses), 
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo específico, em havendo inte-
resse dos partícipes.
cLÁusuLA sEtiMA: DA MoDificAção
7.1. O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser modificado, em 
havendo interesse entre os participantes, mediante termo aditivo específi-
co assinado por todas as partes, sendo, entretanto, vedada a modificação 
do seu objeto.
cLÁusuLA oitAvA - DAs DisPosiçÕEs GERAis
a) fica autorizada, aos signatários, a divulgação do presente termo para 
terceiros e público em geral;
b) Sempre que se fizerem necessárias e a critério dos signatários, poderão 
ser realizadas reuniões para a melhor execução deste termo.
cLÁusuLA NoNA: DA DENúNciA
9.1. Poderão os participantes, a qualquer tempo, dar por findo o presen-
te Termo de Cooperação Técnica, mediante notificação, com antecedência 
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mínima de 60 (sessenta) dias, e ainda, por infração de quaisquer cláusulas 
e/ou condições ora estabelecidas, ficando os mesmos responsáveis pelas 
obrigações decorrentes ao tempo de vigência.
cLÁusuLA DEciMA: DA PuBLicAção
10.1. a sedeMe providenciará a publicação do respectivo extrato no diário 
Oficial do Estado, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar de sua assinatura, 
para fins de eficácia, nos termos da legislação aplicável à espécie.
cLÁusuLA DéciMA PRiMEiRA: Do foRo
11.1. fica eleito o foro da justiça estadual da comarca de belém (Pa) para 
dirimir qualquer dúvida oriunda do entendimento deste termo de coopera-
ção técnica, ou para exigir o seu cumprimento.
cLÁusuLA DéciMA sEGuNDA: soLução ExtRAJuDiciAL DE coNfLitos
12.1. Para prévia tentativa de solução administrativa dos conflitos decor-
rentes deste instrumento, deverão as partes se submeter à câmara de 
conciliação, Mediação e arbitragem da administração Pública, nos termos 
do art. 7°, da lei complementar estadual n. 121, de 10 de junho de 2019.
cLÁusuLA DéciMA tERcEiRA: siGiLo fiscAL
13.1. os participes deverão manter sigilo em relação às informações que 
forem compartilhadas no escopo do termo de cooperação técnica e que 
possuam garantia legal de proteção, sobretudo aquelas dispostas nos arts. 
198 e 199, do código tributário Nacional.
e por estarem justos e acertados, assinam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo.
belém, Pa, 18 de abril de 2022.
secretaria de estado de deseNvolviMeNto ecoNôMico, MiNera-
ÇÃo e eNergia
josÉ ferNaNdo de MeNdoNÇa goMes jUNior
secretário de estado de deseNvolviMeNto ecoNôMico
associaÇÃo brasileira de eNergia solar fotovoltaica – absolar
rodriogo loPes saUaia
PresideNte execUtivo
testemunhas

__________________________
Nome:
cPf:

endereço:

__________________________
Nome:
cPf:

endereço:

Protocolo: 786742

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

AtA DE REuNião DA AssEMBLEiA GERAL oRDiNÁRiA DA coMPA-
NHiA DE DEsENvoLviMENto EcoNôMico Do PARÁ coDEc, cNPJ 
N.º 05.416.839/0001-29 NiRE N.º 15 3 0000682 1, REALizADA EM 
19/04/2022.
aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove ho-
ras e trinta minutos, os acionistas da coMPaNHia de deseNvolviMeNto 
ecoNôMico do Pará - codec, inscrita no cadastro Nacional de Pessoa 
jurídica – cNPj (Mf) sob o nº 05.416.839/0001-29, com sede nesta ca-
pital, na av. Nossa senhora de Nazaré, nº 1297, bairro de Nazaré, ceP: 
66.035-145, reuniram-se na sala de reuniões da codec em assembleia 
geral ordinária. estiveram presentes o Presidente da codec, sr. lUtfala 
de castro bitar - brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da car-
teira de identidade nº 1392889-ssP/Pa-3ª via e do cPf nº 000.243.172-
68, residente na cidade de belém, estado do Pará; o representante do 
estado do Pará, acionista majoritário, detentor de 99,53 % das ações da 
codec, sra. lUciaNa biteNcoUrt soares, brasileira, em união está-
vel, portadora da carteira de identidade nº 3646155 Pc/Pa e do cPf nº 
775.396.642-15, no cargo de Chefia Administrativa da Casa Civil (Fazendo 
uso das atribuições conferidas através da Portaria 1.436/2020-ccg de 10 
de julho de 2020), e o representante dos acionistas minoritários, sr. jai-
Me soares, brasileiro, empresário, portador do carteira de identidade 
nº 948830 ssP/Pa, inscrito no cPf 062.321.322-20, residente na cidade 
de belém, estado do Pará. Presentes, ainda, o sr. josÉ artUr gUedes 
toUriNHo, diretor administrativo e financeiro, o sr. ediMar de soUza 
goNÇalves, diretor jurídico, jUliaNa PaNtoja, assessora da diretoria 
administrativa e rosa cristiNa soUza da costa, gerente contábil. fo-
ram iniciados os trabalhos na hora prevista. a assembleia geral foi instala-
da pelo sr. lUtfala de castro bitar, que designou a mim, ediMar de 
soUza goNÇalves, para atuar como secretário. em seguida leu o edital 
de convocação publicado no Diário Oficial do Estado,  edições n.º 34919 
– 1ª convocação , 34921 – 2ª convocação, 34923 – 3ª convocação, res-
pectivamente, dos dias 04, 05 e 06 de abril de 2022 e no jornal o liberal, 
edições dos dias 06 – 1ª convocação (Política - pag.3), 07 – 2ª convocação 
(Política - pag.3) e 08 – 3ª convocação (Política - Pag. 3) de abril de 2022, 
com o seguinte teor: “edital de coNvocaÇÃo de asseMbleia geral 
ordiNária coMPaNHia de deseNvolviMeNto ecoNôMico do Pará 
- codec cNPj: 05.416.839/0001-29 ficam convocados os senhores acio-
nistas a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 19.04.2022, às 
09:30h, no novo endereço da sede desta companhia, situada à av. Nazaré 
Nº 1297, Bairro de Nazaré, CEP 66035-140, nesta capital, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte pauta: 1 assembleia geral ordinária: 1.1 - tomar as 
contas dos administradores, examinar, deliberar e votar as demonstrações 
financeiras; 1.2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
e a distribuição de dividendos; 2 - o que ocorrer; belém/Pa, 04, 05 e 06 

de abril de 2022, lutfala de castro bitar; em continuidade, o Presidente 
informou que, nos termos da lei 6.404/76, o relatório da administração, 
demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes foram 
devidamente publicados no “Jornal O Liberal” do dia 23/03/2022, à fl. 7 do 
caderno “Política” e “diário do Pará” do dia 23/03/2022 no caderno “eco-
nomia b9” . ressaltou-se, na oportunidade, que tendo em conta que tais 
documentos foram publicados um mês antes da data em que se realiza a 
presente assembleia, bem como tendo se constatado a presença de todos 
os acionistas, ficam dispensadas as publicações dos anúncios referidos no 
artigo 133 da lei 6.404/76, na forma de seus respectivos parágrafos 4º e 
5º. dando início aos trabalhos e cumprindo ao item 1.1 da pauta da ago, 
o Sr. Presidente apresentou situação patrimonial, econômica e financeira 
da companhia e submeteu à apreciação da assembleia geral as demons-
trações contábeis, o relatório da administração, os Pareceres do conselho 
fiscal, conselho de administração e do auditor independente, relativos ao 
exercício de 2021. tendo sido lido e discutido, os acionistas presentes, por 
unanimidade, aprovaram as contas apresentadas. em seguida, ao item 
1.2 da pauta da ago, o Presidente registrou que a companhia obteve, 
no ano de 2021 como lucro do exercício,  r$ 1.673.398,68 (Um milhão, 
seiscentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta 
e oito centavos), e que desse valor deverá ser obrigatoriamente destinados  
5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal que corresponde ao 
valor de  r$ 83.669,93 (oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove 
reais e noventa e três centavos) e  10% (dez por cento) para a  reser-
va especial  de que trata o artigo 43 do estatuto social, no valor de r$ 
167.339,87 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e 
oitenta e sete centavos), que é passível de incorporação ao capital social 
a qualquer tempo, pelo que remanesce à disposição da assembleia o saldo 
de r$ 1.422.388,88 (Um milhão, quatrocentos e vinte dois mil, trezentos 
e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) que o Presidente propõe 
sejam destinados a reservas de lucros. Mencionou ainda o Presidente que 
após tais movimentações a companhia continuará mantendo em lucros 
acumulados o valor de r$ 12.904.335,91 (doze milhões, novecentos e 
quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e um centavos). ressaltou ain-
da que a codec possui uma rentabilidade muito boa, tendo o mínimo 
de dependência de terceiros e baixíssimo endividamento, uma vez que 
todas as suas dívidas são liquidadas dentro do exercício anual. Postas em 
votação as proposições feitas pelo Presidente foram aprovadas por una-
nimidade. em seguida, o Presidente colocou a palavra ao dispor de quem 
dela quisesse fazer uso.  Ninguém se manifestando e nada mais havendo 
a tratar, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata, 
sendo depois lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, e por 
mim, edimar de souza gonçalves, que atuei como secretário desta reu-
nião, encerrando-se nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente 
extraída a ATA para fins de registro na Junta  Comercial do Estado do Pará. 
lUtfala de castro bitar - Presidente da codec; ediMar de soUza 
goNÇalves - secretário e diretor jurídico da codec; lUciaNa biteN-
coUrt soares - representante do governo do estado do Pará; jaiMe 
soares - representante dos acionistas Minoritários; josÉ artUr gUedes 
toUriNHo - diretor administrativo e financeiro; rosa cristiNa soUza 
da costa - gerente contábil; jUliaNa PaNtoja -  assessora da diretoria 
administrativa. belém, 19 de abril de 2022.

Protocolo: 787119

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 47/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: são Paulo.
objetivo: realizar participação em reunião do iNMetro.
servidores: daNiele PatrÍcia silva e silva / Matrícula: 501 – 
valor: r$ 1.772,48.
válber lUiz barbosa dUarte / Matrícula: 492 – valor: r$ 1.772,48
Período: 18/04 a 21/04/2022 – 3,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786743
PoRtARiA Nº 45/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: barcarena.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
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servidores: ÉMersoN fábio leite da silva/ Matrícula: 268 – 
valor: r$ 1.068,21.
Período: 18/04 a 22/04/2022 – 4,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786737
PoRtARiA Nº 46/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: igarapé-açu, Magalhães barata, Maracanã e são francisco do Pará.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: edÍlsoN aMoras cHaves júNior / Matrícula: 08 – 
valor: r$ 1.921,08.
carlos MigUel vieira / Matrícula: 31 – valor: r$ 1.921,08
Período: 18/04 a 29/04/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786738
PoRtARiA Nº 38/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: santa Maria do Pará e são Miguel do guamá.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: joÃo beNtes farias / Matrícula: 25 – valor: r$ 4.154,15.
WaldiMir coNde dUarte júNior / Matrícula: 260 – valor: r$ 4.154,15.
Período: 11/04 a 28/04/2022 – 17,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786724
PoRtARiA Nº 39/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: Moju e tailândia.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: jorge lUiz alves de albUqUerqUe / Matrícula: 18 – 
valor: r$ 4.628,91.
aUgUsto cÉsar da silva / Matrícula: 21 – valor: r$ 4.628,91.
Período: 11/04 a 30/04/2022 – 19,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786726
PoRtARiA Nº 44/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: água azul do Norte, benevides, castanhal, conceição do ara-
guaia, curionópolis, igarapé-açu, Marabá, santa izabel do Pará, santa Ma-
ria do Pará e tucumã.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: raiMUNdo barbosa estevÃo / Matrícula: 23 – 
valor: r$ 3.283,80.
cHristiaN rogÉrio MarqUes teixeira / Matrícula: 428 – 
valor: 3.283,80
aNdersoN cleYtoN barbosa / Matrícula: 253 – valor: r$ 3.283,80
Período: 11/04 a 27/04/2022 – 16,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786735
PoRtARiA Nº 43/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: tailândia.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: ÉMersoN fábio leite da silva / Matrícula: 268 – 
valor: r$ 356,07.
josÉ jorge beNdelaK Matos / Matrícula: 251 – valor: r$ 356,07.
Período: 13/04 a 14/04/2022 – 1,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786733

PoRtARiA Nº 41/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: bragança
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: HerlY Moreira da costa / Matrícula: 14 – 
valor: r$ 4.391,53.
dagoberto jorge da costa / Matrícula: 09 – valor: r$ 4.391,53
Período: 11/04 a 29/04/2022 – 18,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786730
PoRtARiA Nº 42/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: acará, concórdia do Pará e tomé-açu.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: Pedro alexaNdre batista de liMa / Matrícula: 08 – 
valor: r$ 4.154,15.
afoNso carMoNa leite / Matrícula: 367 – valor: r$ 4.154,15
Período: 11/04 a 28/04/2022 – 17,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786731
PoRtARiA Nº 40/2022, GAB/iMEtRoPARA/iNMEtRo, 
14 de abril de 2022.
fundamento legal: a PresideNte do instituto de Metrologia do estado 
do Pará - iMetroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doe n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: belém
destino: goianésia do Pará, jacundá e Nova ipixuna.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
servidores: caNUto correa MarqUes / Matrícula: 08 – 
valor: r$ 4.391,53.
josÉ roberto alves goMes / Matrícula: 252 – valor: r$ 4.391,53
Período: 11/04 a 29/04/2022 – 18,5 diárias
ordenadora: rafaela barata chaves.

Protocolo: 786728

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 086/2022 de 18/04/2022. art. 1º desigNar o ser-
vidor gil lean silva borges, para responder pelo cargo de coordenador 
regional - geP das 011.3, durante as férias da titular victoria Maria aca-
cio alves, no período de 04/04/2022 a 03/05/2022, conforme processo 
nº 2022/294938. cileNe Moreira sabiNo de oliveira – PresideNte

Protocolo: 787107

.

.

iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

termo de inexigibilidade de Licitação nº 006/2022
a jUNta coMercial do estado do Pará – jUcePa, inscrita no cNPj 
04.825.329/0001-42, representada por sua secretária geral, sra. Maria 
de fátima cavalcante vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, 
e considerando Parecer jurídico n° 177/2022 da jUcePa, nos autos do 
processo nº 2022/355145, resolve determinar iNexigibilidade de li-
citaÇÃo, em consonância com o disposto no art. 25, inciso i e ii c/c do 
art.26 da lei nº 8.666/93, e alterações, visando realizar contratação com 
a empresa a b xavier treiNaMeNtos. cNPj 11.669.032/0001-09, que 
tem como objetivo oferecer o curso de licitações públicas e formação de 
Pregoeiro, para o servidor claUdio roberto Pereira caNelas, sendo 
o valor total de r$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cincoenta reais).
assinatura: 18/04/2022
ordenador: Maria de fátima cavalcante vasconcelos – 
secretária geral da jUcePa.

Protocolo: 786688
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.

.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2022
a jUNta coMercial do estado do Pará – jUcePa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a iNexigibilidade de licitaÇÃo nº 
006/2022, em consonância com o disposto no art. 25, inciso i e ii c/c do 
art.26 da lei nº 8.666/93, e alterações, visando realizar contratação com 
a empresa a b xavier treiNaMeNtos. cNPj 11.669.032/0001-09, que 
tem como objetivo oferecer o curso de licitações públicas e formação de 
Pregoeiro, para o servidor claUdio roberto Pereira caNelas, sendo 
o valor total de r$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cincoenta reais).
assinatura: 14/04/2022
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da jUcePa.

Protocolo: 786690

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 01/2022 resUltado fiNal, adjUdicaÇÃo 
e HoMologaÇÃoa jUNta coMercial do estado do Pará comunica o 
resultado final, adjudicação e Homologação, nos termos da legislação em 
vigor, do Processo licitatório nº 01/2022, constante do Processo adminis-
trativo nº 2021/1063476, na modalidade Pregão eletrônico, cujo objeto 
consiste na aquisição de 03 (três) nobreaks online dupla conversão de 6 
kva, incluindo instalação, garantia de funcionamento e assistência técnica, 
com manutenção preventiva e corretiva de, no mínimo, 12 (doze) meses, 
tendo como vencedora do iteM 01, no valor total de r$ 76.899,0000 
(setenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais) a empresa: ata 
NobreaK sisteMas de eNergia ltda, cNPj Nº 36.314.871/0001-27, 
atendendo ao interesse da jUNta coMercial do estado do Pará.cile-
Ne Moreira sabiNo de oliveira – Presidente

Protocolo: 787360

.

.

tERMo DE cooPERAção técNicA
.

tERMo DE cooPERAção N° 015/2022
Pae N° 2022/77911
assinatura: 19/04/2022
vigência: 19/04/2022 à 18/04/2027
1. objeto: o presente termo de cooperação tem por objeto a mútua coo-
peração entre os partícipes, com o objetivo de:
1.1. Simplificar e racionalizar o processo de registro e legalização do em-
presário e sociedades empresárias, estimulando o ingresso de novos em-
preendimentos na economia formal, reduzindo custos e prazos para o em-
preendedor;
1.2. Promover, de forma simultânea, o registro de empresas na jUcePa, a 
emissão do alvará Provisório de localização e funcionamento e a emissão 
do registro de inscrição estadual e/ou alteração do cadastro de empresas 
no âmbito federal, estadual e municipal;
1.3. assegurar, de forma permanente e coordenada, o intercâmbio e a 
integração dos processos de informações cadastrais de registro e de licen-
ciamento entre o Município e a jUcePa;
1.4. eliminar exigências repetitivas de documentos e procedimentos entre 
os órgãos de registro e licenciamento de empresas;
1.5. reduzir os prazos de prestação dos serviços de registro e licenciamen-
to de empresas;
1.6. integrar os principais órgãos públicos envolvidos na abertura de em-
presas, evitando o deslocamento do empreendedor por diversos locais.
Partes: junta comercial do estado do Pará e Prefeitura de castanhal, cNPj: 
05.121.991/0001-84.
ordenadora responsável: cilene Moreira sabino de oliveira- Presidente 
da jUcePa.

Protocolo: 786905

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 087/2022 de 18/04/2022. art. 1º coNceder supri-
mento de fundos ao servidor alexandre jaime batista, gerente, matrícula 
nº 5896631/2, no valor de r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), con-
forme discriminação abaixo: 72201.23.122.1297.8338 operacionalização 
das ações administrativas; 339030.00 Material de consumo r$ 1.700,00; 
339036.00 serv de terc - Pf r$ 500,00; 339039.00 serv de terc - Pj r$ 
300,00. art. 2º informamos que o referido servidor atende o art. 4° do 
decreto estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá 
ser de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, 
após o término da aplicação. Processo eletrônico nº 2022/436839. cileNe 
Moreira sabiNo de oliveira – PresideNte

Protocolo: 787114

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 088/2022 de 19/04/2022. art. 1º coNceder ao ser-
vidor cláUdio roberto Pereira caNelas, matrícula 5898269/1, 6,5 
(seis e meia) diárias no valor de r$ 3.291,73 (três mil, duzentos e no-

venta e um reais e setenta e três centavos), para participar do “curso de 
licitação Pública e formação de Pregoeiros” na cidade de são luiz/Ma, 
com saída dia 24/04/2022 e retorno dia 01/05/2022, conforme processo 
nº 2022/457558. cileNe Moreira sabiNo de oliveira – PresideNte

Protocolo: 787245
PoRtARiA Nº 089/2022 de 19/04/2022. art. 1º coNceder 6,5 (seis 
e meia) diárias à servidora eliziaNe de soUza Plácido, matrícula nº 
5964783/1, no valor de r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois 
reais e noventa e sete centavos), a referida servidora virá a belém partici-
par de treinamento para análise de processos, no período de 24/04/2022 à 
30/04/2022 conforme processo nº 2022/443738. cileNe Moreira sabi-
No de oliveira – PresideNte

Protocolo: 787257
PoRtARiA Nº 090/2022 de 19/04/2022. art. 1º coNceder 5,5 
(cinco e meia) diárias ao colaborador joão Henrique andrade Nunes, cPf 
657.979.572-72, Ud-cametá, no valor de r$ 1.305,59 (um mil, trezentos 
e cinco reais e cinquenta e nove centavos), o referido colaborador virá a 
belém participar de treinamento para análise de processos, no período de 
25/04/2022 à 30/04/2022 conforme processo nº 2022/450789. cileNe 
Moreira sabiNo de oliveira – PresideNte

Protocolo: 787263

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

ERRAtA
.

Errata de Publicação da aviso licitação, publicado no d.o.e. 
nº 34.934 de 14/04/2022.
oNDE sE Lê: obs: o edital encontra-se disponível nos sites www.com-
prasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br (mural de lici-
tações) a partir do dia 14/04/2021
LEiA-sE: obs: o edital encontra-se disponível nos sites www.comprasgo-
vernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br (mural de licitações) a 
partir do dia 14/04/2022

Protocolo: 786978

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 053/2022 – 19  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 aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho belém/santo antonio do tauá/belém, com o objetivo de 
realizar palestras e visitas aos microempreendedores do município acima 
mencionado, do programa NgPM-credicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de Diárias

joÃo Marcel cavalcaNte da costa 5946226 diretor geal 19/04/2022 1/2

orlaNdo azevedo reis Neto 57191916 secret. de gabiNete 19/04/2022 1/2

Marcio tavares braga jUNior 5963232 gereNte regioNal 19/04/2022  1/2

ricardo HaMiNtas MartiNs Pereira 80846315 gereNte regioNal 19/04/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
joão Marcel cavalcante da costa
diretor geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 786921
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.

.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto uRBANo
E oBRAs PúBLicAs

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº.0374/2022,  DE 19 DE ABRiL DE 2022.
o secretário adjUNto de gestÃo de obras Públicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, 
publicado no doe nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doe nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/447857, de 13/04/2022– 
difis/sedoP.
r e s o l v e: 
i- desigNar o servidor gilMar fraNco Mota, Matrícula nº 54195705/2, 
Cargo/Função:Coordenador, como fiscal do Contrato celebrado entre a Se-
cretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP 
e a empresa abaixo:

coNtRAto EMPREsA oBJEto

14/2022
 

Mais brasil construtora eireli execução da infraestrutura do conjunto Habitacional riacho doce i e iii, 
no Município de belém/Pa.

ii - desigNar o servidor joesNaM Pereira MeNdes, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: técnico em gestão de obras Públicas- enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 787359
PoRtARiA Nº. 0372/2022, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
o secretário adjUNto de gestÃo de obras Públicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, 
publicado no doe nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doe nº 
33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo 2022/438584, de 11/04/2022 - 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desigNar o servidor lázaro cezar da silva liMa jUNior, Matrícula 
nº. 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e a empresa abaixo:

coNtRAto EMPREsA oBJEto

19/2022 j.a construção civil eireli
execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de vias urbanas 
em Municípios do estado do Pará que integram as regiões do guamá e tocan-

tins neste estado- lote 04.

ii – desigNar o servidor oberlaNdes jUNior da silva costa, Ma-
trícula nº. 5946508/1, cargo/função: coordenador, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 787369
PoRtARiA Nº. 0373/2022, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
o secretário adjUNto de gestÃo de obras Públicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, 
publicado no doe nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doe 
nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsideraNdo os termos do Processo 2022/454975, de 14/04/2022 - difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - desigNar o servidor MarcUs viNiciUs aNgeliM de azevedo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convê-
nio celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – sedoP e o Órgão abaixo:

coNvêNio ÓRGão oBJEto

35/2022 Prefeitura Municipal de bragre   sistema de abastecimento de água –1º etapa.

ii – desigNar o servidor ricardo aNgeliM da silva, Matrícula nº 
5965128/1, cargo/função: técnico em gestão de obras Públicas- enge-
nheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 787362

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PoRtARiA
Portaria Nº. 0340/2022, de 11 de abril de 2022.
PUblicada No doe Nº. 34.932, de 13/04/2022.
onde se lê:
i – coNceder a servidora vaNia lUcia da rocHa alves, matrícula nº. 
5063272/3, ocupante do cargo de técnico em gestão de obras Públicas 
– arquiteto, lotada na coordenadoria de estudos e Projetos; 90 (noventa) 
dias de licença Prêmio, no período de 23/11/2021 a 21/01/2022; referente 
aos triênios 2013/2016 (2° etaPa) e 2016/2019.
Leia-se:
i – coNceder a servidora vaNia lUcia da rocHa alves, matrícula nº. 
5063272/3, ocupante do cargo de técnico em gestão de obras Públicas – 
arquiteto, lotada na coordenadoria de estudos e Projetos; 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 23/11/2021 a 21/01/2022; referente 
aos triênios 2013/2016 (2° etaPa) e 2016/2019.

Protocolo: 786830

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

4º tAc Nº 66/2020 - tP Nº 22/2019
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPj03.137.985/0001-90
teN tavares eNergia e coNstrUtora eirelli – cNPj 08.458.916/0001-00
objeto: execUÇÃo dos serviÇos reMaNesceNtes do sisteMa de 
abasteciMeNto de ágUa, No MUNicÍPio de qUatiPUrU/Pa.
jUstificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, ii da lei nº 8.666/93
vigêNcia: 18/04/2022 a 17/07/2022
data de assinatura: 18/04/2022
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 787011

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE ABERtuRA coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 012/2022– cPL/sEDoP.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada 
Para coNstrUÇÃo do Novo HosPital regioNal  de tUcUrUÍ, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 24 de maio de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: sede da secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sedoP, localizada na trav. chaco, nº 2158, bairro Marco, ceP: 
66.093-542. belém/Pa.
edital: disponível na coordenadoria de licitação da sedoP, no horário de 
08:00 às 14:00, fornecimento dos arquivos através de meio digital, pre-
sencial (PeNdrive), e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site www.compras-
para.pa.gov.br
belém-Pa, 19 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 787404

.

.

APostiLAMENto
.

3º tERMo DE APostiLAMENto
contrato nº 32/2020 - cP nº 17/2019 – Prestação de serviços de 
acompanhamento, supervisão e apoio as obra de infraestrutura Urbana de 
Mobilidade, saneamento e infovias, neste estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93.
Percentual do reajuste: 24,3997%
Período de execução: 23/01/2022 a 22/01/2023
dotação orçamentária: 07.101 15.451.1489.7645 449035 0101/0301
data de assinatura: 19/04/2022
contratada: consórcio super-infra/Pa
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 787212
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

5° tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 36/2018.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, ambos iniciando em 05.04.2022, 
encerrando em 04.04.2023.
data de assinatura: 04.04.2022.
contratada: consultare – serviços de engenharia e consultoria ambiental 
ltda. cNPj: 20.710.672/0001-06.
ordenador em exercício: josé antonio lima de souza.

Protocolo: 786760
.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico - N° 05/2022 - cosANPA
a companhia de saneamento do estado do Pará - cosaNPa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente 
ao PregÃo eletrôNico - Nº 05/2022, tendo critério de julgamento o 
tipo “Menor Preço global do lote” cujo objeto é a aquisição de uniformes, 
destinados a atender os setores da cosaNPa localizados na região Me-
tropolitana de belém e nos municípios de castanhal, Marabá e santarém, 
de acordo com as especificações e quantidades identificadas no Termo de 
referência.  a abertura realizar-se-á no dia 05 de maio  de 2022, às 09 ho-
ras (nove horas), horário de brasília, no endereço eletrônico: https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ Uasg 925802. o edital encontra-se dis-
ponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.gov.
br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
andré rabêlo queiroz
Pregoeiro

Protocolo: 787354
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtRAto
.

Nº do coNtRAto: 07/2022
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
Material de expediente, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 011/2021-sePlad
valor do contrato original: r$ 1.964,50 (um mil, novecentos e sessenta e 
quatro reais e cinquenta centavos)
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – fonte: 0261 - Natureza da 
despesa: 339030 – ação: 232632
vigência: 18.04.2022 a 17.04.2023
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará x v s delgado comér-
cio de artigos de escritório eireli
data da assinatura: 18.04.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 787330
Nº do coNtRAto: 04/2022
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
Material de expediente, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 011/2021-sePlad
valor do contrato original: r$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – fonte: 0261 - Natureza da 
despesa: 339030 – ação: 232632
vigência: 18.04.2022 a 17.04.2023
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará x rcN comércio e 
serviços ltda
data da assinatura: 18.04.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 787323
Nº do coNtRAto: 06/2022
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
Material de expediente, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 011/2021-sePlad
valor do contrato original: r$ 6.373,00 (seis mil, trezentos e setenta e três reais)
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – fonte: 0261 - Natureza da 
despesa: 339030 – ação: 232632

vigência: 18.04.2022 a 17.04.2023
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará x Novidades cabano 
comércio de artigos de Papelaria eireli
data da assinatura: 18.04.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 787327

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

termo Aditivo Nº 5º (quinto)
Nº do contrato: 09/2019
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2019
Objeto e Justificativa do Aditamento: Repactuação do Contrato no valor de R$ 
69.772,22 (sessenta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e 
dois centavos), correspondente ao período de janeiro/2022 a 18 de setembro 
de 2022, passando o valor mensal do contrato para r$ 100.847,84 (cem mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
fundamentação legal: art. 81, inciso vi, § 6º da lei federal nº 
13.303/2016, c/c com o art. 175, ii, alíneas “b” e “e”, i, iii e vi do regu-
lamento interno de licitações e contratos – rilc/coHab.
Partes: companhia de Habitação do estado do Pará x belém rio segurança eireli
orlando reis Pantoja
diretor Presidente
data da assinatura: 11.04.2022

Protocolo: 786784

.

.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
objeto: futura e eventual contratação de empresa especializada para elaboração 
e execução de Projeto técnico de regularização fundiária Urbana, nos 144 mu-
nicípios paraenses, objetivando o desenvolvimento de Serviços Topográficos de 
levantamento planialtimétrico cadastral e cadastro físico individualizado, elabora-
ção e execução de cadastro socioeconômico individualizados, coleta de documen-
tos, e todas as medidas administrativas para regularização fundiária.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 001/2022
data da abertura: 04.05.2022
Hora de abertura: 10h(dez) – Horário de brasília-df
local: www.gov.br/compras
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do governo fe-
deral, no endereço www.gov.br/compras e no Portal de compras do gover-
no federal, no endereço www.gov.br/compras/pt-br e no Portal eletrônico 
de compras do governo do estado do Pará – coMPras Pará, no endereço 
www.compraspara.pa.gov.br a partir do dia 22.04.2022.
data: 19.04.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 787353

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

tERMo DE coNvocAção
o governo do estado do Pará, por meio da companhia de Habitação do 
estado do Pará – coHab/Pa comunica que realizará vistoria das Unidades 
Habitacionais do empreendimento riacho doce ii e iii, localizado na ave-
nida Perimetral, bairro Montese (terra firme), em belém e convoca os be-
neficiários do empreendimento a se fazerem presentes nos dias e horários 
estabelecidos no cronograma abaixo:

DAtA HoRÁRio BLocos

25/04/2022 8h30m às 12h 16, 17, 18 e 19

26/04/2022 8h30m às 12h 20, 21, 22 e 23

27/04/2022 8h30m às 12h 24, 25, 28 e 29

a coHab comunica, ainda, que a entrada e o atendimento ao público serão 
condicionados ao uso de máscara e apresentação do Certificado Nacional 
de vacinação de covid – 19 ou carteira de imunização atualizada e docu-
mento oficial   com foto.
belém, 19 de abril de 2022
coMissÃo de recebiMeNto da obra
Portaria nº 173/2021 - Presi
coHab/Pa

Protocolo: 787050
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..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

..

APostiLAMENto
.

“PRiMEiRo tERMo DE APostiLAMENto Ao coNtRAto DE 
Nº011/2021NGtM/PA, cELEBRADo ENtRE o NúcLEo DE GEREN-
ciAMENto DE tRANsPoRtE MEtRoPoLitANo-NGtM, E A EMPRE-
sA coNsÓRcio E MoBiLiDADE GRANDE BELEM (cMGB).”
o estado do Pará, através do Núcleo de gereNciaMeNto de traNs-
Porte MetroPolitaNo - NgtM, criado pela lei nº 7.573, de 02.12.2011, 
com sede na av. gentil bittencourt, nº1539, bairro de Nazaré - ceP 
66.040-000, belém - Pará, inscrito no cNPj/Mf sob o nº 14.773.454/0001-
00, neste ato representado pelo seu diretor geral, o senhor edUardo de 
castro ribeiro júNior, brasileiro, portador da cédula identidade nº 
1399147-ssP/Pa e do cPf/Mf nº 105.308.862-00, residente e domiciliado 
nesta cidade, no uso de suas atribuições legais, com base no que dispõe 
as leis nº 9.069/95, nº 10.192/01 e nº 8.666/93; faz o registro, para os 
devidos fins, de ajuste no percentual médio de 44,37% pelos índices medi-
dos pela fundação getúlio vargas (fgv), conforme previsão contratual na 
subcláusula 13.8, a contar de 06 de outubro de 2017.
belém-Pa, 14 de abril de 2022.
eduardo de castro ribeiro júnior
Núcleo de gerenciamento de transporte Metropolitano

Protocolo: 786789

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

REsuLtADo DE JuLGAMENto DAs PRoPostAs DE PREços E AvA-
LiAção fiNAL DAs LicitANtEs
Processo Nº 1125887/2022
Modalidade coNcorrêNcia Pública  NacioNal Nº 03/2021-NgtM
a comissão Permanente de licitação do Núcleo de gerenciamento de 
transporte Metropolitano – NgtM torna público aos interessados que, em 
licitação na modalidade concorrência Publica Nacional nº 03/2021-NgtM, 
tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada 
Para execução dos serviços de gerenciamento, supervisão, fiscalização e 
acompanhamento de obras de arte especiais, Para implantação de dois 
viadutos localizados Nas interseções da rodovia br-316 com a avenida 
independência e com a rodovia Pa-483 – alça viária, No estado do Pará, 
tipo: técnica e Preço, após a análise das propostas de preços e avaliação 
final das empresas  na concorrência Pública em epígrafe, teve o seguinte 
resultado, conforme a seguir. ProPostas  classificadas: Maia Melo 
eNgeNHaria ltda - r$ 2.307.476,35 (dois milhões, trezentos e sete mil, 
quatrocentos e setenta e seis reais e cinco centavos)- vc – valor para 
efeito de classificação: 111,34 – 1ª classificação final; CONCREMAT ENGE-
NHaria e tecNologia s/a - r$ 2.541.680,35 (dois milhões, quinhentos 
e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), 
VC – Valor para efeito de classificação: 106,61 – 2ª classificação final; SYS-
tra eNgeNHaria e coNsUltoria ltda - r$ 2.620.854,00 (dois milhões, 
seiscentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais)- vc – valor 
para efeito de classificação: 105,20 – 3ª classificação final; STE – SERVI-
Ços tÉcNicos de eNgeNHaria s/a - r$ 2.839.256,64 (dois milhões, 
oitocentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta 
e quatro centavos)- VC – Valor para efeito de classificação: 101,72 – 4ª 
classificação final   PROPOSTA DESCLASSIFICADA: PROSUL – PROJETOS, 
sUPervisÃo e PlaNejaMeNto ltda - r$ 2.852.775,46 (dois milhões, 
oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e qua-
renta e seis centavos, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e quatro 
centavos) por estar em desacordo com o  item  11, subitem e), alínea b do 
edital de concorrência Pública Nacional 03/2021-NgtM. a partir da publi-
cação deste aviso, fica aberto o prazo recursal pra apresentação das possí-
veis razões e contrarrazões, conforme art. 109, alínea “b” da lei 8.666/93.
belém-Pa, 14 de abril de 2022.
Marina lúcia Pereira dos reis
Presidente da comissão Permanente de licitação-NgtM

Protocolo: 787220
..

sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
suPERioR, PRofissioNAL E 
tEcNoLÓGicA

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 238 DE 19 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.

r e s o l v e:
i – revogar a Portaria nº 050, de 25/02/2019, publicada no doe nº 
33.814, de 27/02/2019, que delegou competência aos cargos de secretário 
adjunto, diretor de administração e finanças e coordenador de finanças, 
para em conjunto com o titular do Órgão ou seu substituto assinarem os 
documentos a seguir relacionados:
• 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.
ii – os documentos acima descritos deverão ser assinados por, no mínimo, 
dois ordenadores, podendo ser considerada qualquer combinação dentre 
os cargos descritos acima.
iii – 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 19 de abril de 2022.
edilza joaNa oliveira foNtes
secretária de estado

Protocolo: 787218
PoRtARiA Nº 250 DE 19 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.
r e s o l v e:
i – revogar a Portaria nº 132, 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, diretor de administração e finanças 
- daf, para assinar até ulterior deliberação os atos abaixo relacionados:
• PORTARIAs de Férias;
• PORTARIAs de Licenças;
• PORTARIAs de Autorização de Diárias e Viagens;
• PORTARIAs de Suprimento de Fundos;
• PORTARIAs de Adicional por Tempo de Serviço;
• PORTARIAs de Lotação;
• Balanços e Balancetes.
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 19 de abril de 2022.
edilza joaNa oliveira foNtes
secretária de estado

Protocolo: 787206

.

.

ERRAtA
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 247 de 18 de abril de 
2022, publicada no DoE nº 34.938 de 19/04/2022.
onde se lê: ... daNiele garcia da silva, identidade funcional nº 
5900126/1, ocupante do cargo de gerente, geP-das-011.3...
Leia-se: ... daNiele garcia da silva, identidade funcional nº 5900126/1, 
ocupante do cargo de secretário de gabinete, código geP-das-011.2...
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 19 de abril de 2022.

Protocolo: 786937

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

Alteração no cronograma do Edital N° 003/2022 – iNovAtERPAz
Processo: 2022/109798
a secretária da secretaria de estado de ciêNcia, tecNologia e edU-
caÇÃo sUPerior, ProfissioNal e tecNolÓgica (sectet), no uso de 
suas atribuições resolve alterar os prazos do edital N° 003/2022 - iNo-
vaterPaz será executado a partir do novo cronograma previsto abaixo:

atividades datas
 Publicação do Edital no Diário oficial do Estado 08.03.2022
Período de cadastro e submissão de Propostas 08.03.2022 a 13.05.2022

resultado Preliminar da 1ª etapa - enquadramento a partir de 25.05.2022
Prazo de recurso - resultado da 1ª etapa 10 dias úteis

análise de recurso 05 dias úteis
Homologação resultado da 1ª etapa – enquadramento a partir de 15.06.2022

resultado Preliminar da 2ª etapa - análise das propostas para a etapa de 
qualificação e entrevista a partir de 27.06.2022

Prazo de recurso - resultado da 2ª etapa 10 dias úteis
análise de recurso 05 dias úteis

Homologação resultado da 2ª etapa – Propostas selecionadas para a etapa 
qualificação a partir de 18.07.2022

Período previsto para a etapa de qualificação até 03 meses
resultado preliminar das propostas selecionadas na avaliação de desempenho 

para apoio financeiro a partir de 23.09.2022
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recurso - resultado das propostas selecionadas para a contratação de apoio 
financeiro 10 dias úteis

análise de recurso 05 dias úteis
Homologação resultado das propostas selecionadas para a contratação de 

apoio financeiro a partir de 19.10.2022

Período de submissão dos documentos para habilitação e assinatura do termo 
de outorga 30 dias

acompanhamento após contratação e assinatura termo de outorga 03 meses

dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica.
belém-Pa, 19 de abril de 2022.
Profª edilza joana oliveira fontes
Secretária Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica

Protocolo: 787374
A sEcREtÁRiA DA sEcREtARiA DE EstADo DE ciêNciA, tEcNoLoGiA 
E EDucAção suPERioR, PRofissioNAL E tEcNoLÓGicA (sEctEt), No 
uso DE suAs AtRiBuiçÕEs REsoLvE PuBLicAR A HoMoLoGAção Do 
REsuLtADo DE cLAssificAção Dos PRoJEtos NA fAsE 2 – ANALisE 
DE MéRito E RELEvÂNciA NAs MoDALiDADEA AcELERAção E Novos 
NEGÓcios Do EDitAL 008/2021 – sEGuNDA cHAMADA DE sELEção 
PúBLicA DE PRoPostAs PARA APoio técNico E fiNANcEiRo NA Mo-
DALiDADE suBvENção EcoNôMicA – stARtuP PARÁ.

AcELERAção
cLAssificAção PRoJEto EMPREsA

1 startUP ÉgUa da coNstrUÇÃo atlaNtis coMModities

2 Projeto de coNsolidaÇÃo da ProdUÇÃo de deri-
vados de cacaU e cHocolates ecolat

3 directto: UMa PlataforMa “oNe-stoP-sHoP” Para 
bioecoNoMia aMazôNica

directto do brasil 
agro MarKetPlace ltda

4 flordejaMbU.coM - sabores da aMazôNia Perto 
de você flordejaMbU.coM

5

iMPlaNtaÇÃo da iNdústria de HidroMel UtilizaN-
do Mel orgâNico de abelHas Nativas seM ferrÃo 
da aMazôNia coMo fortalecedora da cadeia Pro-
dUtiva da MeliPoNicUltUra eM toda sUa exteNsÃo, 

deNtro do estado do Pará.

aNa lÍdia zoNi 
ribeiro

6 evolUÇÃo coNtÍNUa da bUsca-cacHo: colHeita-
deira de aÇaÍ etHos aMazoNia

7 bioaMa - bioiNsUMos da aMazoNia sUMabio

8 aPlicativo Web Para Projetos de iNstalaÇÕes 
elÉtricas UsaNdo iNteligêNcia artificial ocalev

9 recÍclica aPP elx tecNologia

10 traNsforMaNdo PesqUisa eM bioNegÓcio atravÉs 
da deveras aMazôNia deveras

11
Uta - UltiMate test acadeMY: PlataforMa MUlti 

área de geraÇÃo diNâMica de testes Para aferi-
ÇÃo de coNHeciMeNtos.

cete

12 estrtUtUraÇao de cHao de fabrica da Pará PalM Para PalM

13 tiNgiMeNto NatUral eM ProdUtos de Moda: alter-
Nativas Para torNá-la Mais sUsteNtável atelie xibe

14

farlab startUP, UMa HealtHtecH Nascida Na aMa-
zôNia coM objetivo de coNstrUir UMa exPeriêNcia 

digital Para a coMPra de ProdUtos e serviÇos 
farMacêUticos.

farlab tecNologia

15 caiPora: rios adorMecidos lUdUs stUdio
16 isPbi – erP – baNco digital xiNgUbit

17 coders4fUtUre - deseNvolveNdo Habilidades 
reais Para o Mercado de tecNologia

aMazoNia digital 
WorKers

18 aUtoMaÇÃo resideNcial e o coNceito de casa 
iNteligeNte

aMazoNtec aUtoMacao 
resideNcial

19 beMdo - tecNologia qUe coNecta você aos 
serviÇos de saúde beMdo tecNologia

20 sicoMbUs - solUÇÃo iNteligeNte eM gestÃo e 
coMbUstÍvel eNter iNforMatica

21 dobeM coNtabilidade dobeM coNtabilidade

22

PlataforMa de gestÃo oNliNe e aPlicativo MÓvel 
coM caPacidade de gereNciar as traNsaÇÕes de 

coMPra e veNda de resÍdUos sÓlidos PÓs coNsUMo 
– Heei logÍstica reversa

Heei

23 giovaNNi edUardo Mileo aNtUNes giovaNNi edUardo 
Mileo aNtUNes

24 escola NôMade flUxo
25 coPiNHo do beM recicladores

26 PUPti - arte e desigN da aMazôNia PUPti - M v rego bar-
bosa ltda

27 tecNologia do aÇúcar acUcar doNa NeNa

28 cidade digital beNevides PoNto Net PoNto servicos eM 
telecoM eireli - M

29 Protetor solar orgâNico coM cor eKilibre aMazoNia

Novos NEGÓcios
cLAssificAção PRoJEto cooRDENADoR

1
Óleos vegetais aMazôNicos: deseNvolvi-

MeNto sUsteNtável e iNovaÇÃo tecNolÓgica 
(startUP ecoss)

elcio MalcHer dias 
jUNior

2 Kits edUcacioNais Miritilab Para aPreNdiza-
geM criativa

raiMUNdo das graÇas 
liMa xavier

3 icoWÍ tecH: UMa alterNativa sUsteNtável de 
lazer e qUalidade de vida

saMUel de castro 
silva

4 aUa coNecta lUcas cardoso 
rodrigUes

5 Palco belÉM sofia laNa lobato 
goNÇalves

6 raÇaÍ - raÇÃo oriUNda do caroÇo de aÇaÍ 
Para aleviNos, aves e sUÍNos.

eltoN Prestes de 
soUza

7 zarPar PassageM barco saMUel MeNdes 
Novaes

8 tatiaNa da costa barbosa iaMaMoto tatiaNa da costa 
barbosa iaMaMoto

9 No Waste NilcelY Pricila olivei-
ra da silva

10 KatU data visUalizatioN josÉ Maria jUNior 
loPes PerdigÃo

11
deseNvolviMeNto do aPlicativo aMazoN coN-

Nect Para a rastreabilidade, coMercializaÇÃo 
e valorizaÇÃo do cacaU aMazôNico

daNielle aMaral e 
silva

12 cadê MeU bUsÃo leoNardo afoNso da 
silva soares

13 Nft collector’s clUb daNiel da rocHa leite 
jUNior

14 oPeN fiNaNce corP ferNaNdo borges 
rocHa

15
siMi (sisteMa iNtegrado de MicroMediÇÃo), 

UMa solUÇÃo iNteligeNte Para o Uso de ágUa 
coNscieNte.

gabriel lisboa brito

16 cafÉ de aÇaÍ da PeriNa PeriNa rodrigUes 
da silva

17 beNtevi saúde - PlataforMa iNteligeNte de 
saúde MaUrÍcio PaNtoja

18
NatUre vessel-tecNologia ecolÓgica 

Para tratar eflUeNtes eM eMbarcaÇÕes Na 
aMazôNia

KeelY Meireles araújo 
torres

19 coNstrool jUliaNa ribeiro 
raNieri

20 fábrica de cHocolates tree to bar MUrilo leite NÓbrega

21 iMPlaNtaÇÃo do aPlicativo de serviÇos 
ProfisH

tHiago feliPe Matos 
de araUjo

22 tHe factorY aMaNda caroliNe 
silva ferreira

23

deseNvolviMeNto de forMUlaÇÕes cosMÉti-
cas iNovadoras e sUsteNtáveis UtilizaNdo 

MatÉrias-PriMas vegetais da biodiversidade 
aMazôNica

brUNa freire PoNtes 
MascareNHas

24 edUcadMiN Keila siMoNe

25

treiNaMeNto Para Uso e aPlicaÇÃo de rPa 
(reMotelY‐Piloted aircraft) No deseNvolvi-
MeNto de atividades ecoNôMicas e gestÃo 

territorial

arNaldo fabricio dos 
saNtos qUeiroz

26 booKcoiN jeaN ferreira da 
silva

27 alva edtecH – edUcaÇÃo coM tecNologia valdeMir sales Matias 
jUNior

28 logf joÃo WelitoN liMa de 
soUza

29 deseNvolviMeNto de UM jogo Mobile edUcati-
vo Para valorizaÇÃo da cUltUra aMazôNica.

gabriela rebelo 
MeNdes

30 Massageador vibratÓrio eM veNtosas 
teraPêUticas

breNo saNtiago 
silvaNo

31
ideaÇÃo escola viva - a PriMeira escola do 

Pará coM PrograMa de aNálise do coMPorta-
MeNto aPlicada À edUcaÇÃo

jocielMa e silva de 
soUza

32 coMPosta belÉM, coleta e gestÃo de resÍdU-
os orgâNicos

saMaNtHa da silva 
cHaar liMa

33 Moara digital PlataforMa digital Para Media-
ÇÃo oN liNe do estado do Pará reNata silva

34 alUga aÍ igo silva soUsa

35 coMa coM sabor e MelHore sUa saúde! Neide MesqUita 
tUPiassU
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36 salve babY jUliaNe PaNtoja de 
soUza

37 aPP deseNvolver izabel cristiNa bor-
ges correa oliveira

38 aPPHoUr tHaYs oliveira 
saraiva

39 Medicja igor favacHo arero

40 MarviN: UMa PlataforMa digital Para detec-
ÇÃo de falHas eM MáqUiNas iNdUstriais

Marcio aNdre silva 
figUeroa

41 esPoNjas de lavar Pet saloMÃo fUrtado 
MeNdoNÇa

42
cleaN UP services: rede de fraNqUia Para 

liMPezas bio-sUsteNtáveis de alta Perfor-
MaNce

ePHraiM goMes de 
alMeida filHo

43 aPlicativo fiNd leaNdro tavares 
ferreira

44 atividades assistidas Por eqUiNos-aae: o 
cavalo coMo iNstrUMeNto teraPêUtico

MarY glaUcY brito 
cHiaNca Neves

45 Nfts ParaesPorte MaUricio otávio de 
alMeida

46 evollUa aNNa t. costa

47 ÉgUa ProNde eU voU flavio gabriel de 
aNdrade viaNa

48 storgecare, lar É local de cUidado joHNsoN giovaNi 
carvalHo jUNior

49
Projeto de deseNvolviMeNto e iNovaÇÃo de 

iMPleMeNto agrÍcola Para colHeita MecaNiza-
da de deNdê

evertoN estUMaNo 
baia

50 rePlaY eNergia recUPeraÇÃo e traNsforMa-
ÇÃo de resÍdUos Plásticos eM coMbUstÍveis.

eUceNi carroliNo 
rabelo

desclassificadas  Novos NegÓcios

51 MUltideliverY de biKe brUNo dUfraY foNse-
ca de soUsa

52 sisteMa de ágUa MiNeral eNcaNada josÉ lúcio blaNs 
da silva

53 PlataforMa carreira de alto valor larissa carreira da 
cUNHa

54 PUdiM corP ciNtia valÉria das 
cHagas Macêdo

55 HelMet-bUriti: segUraNÇa e tecNologia Na 
Prática do sKate

saMara alMeida 
ferreira

56 sisteMa de regUlarizaÇÃo fUNdiária aMbieN-
tal e georrefereNciaMeNto

aNderssoN Marcel 
soUza NasciMeNto

57 eNergÉtico aNgatU ricardo toNial Neto

dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, belém, 19 de abril de 2022.
Profª edilza joana oliveira fontes
Secretária Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica

Protocolo: 787382

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 101/2022 – GABiNEtE, 19 de abril de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMazôNia de aMParo a estUdos 
e PesqUisas - faPesPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar estadual n° 061, de 24 
de julho de 2017, e alterações posteriores.
coNsideraNdo os termos do Processo administrativo eletrônico 
n.2022/442322;
coNsideraNdo o disposto no ofício circular nº 002/2022/gs/sefa, cujo 
teor trata da necessidade de apresentação da escrituração fiscal digital 
de retenções e outras informações fiscais (efd-reiNf), pelos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta do estado do Pará, a partir 
de 22 de abril de 2022;
coNsideraNdo a necessidade da indicação pelo titular ou representante 
legal de cada órgão e ente público estadual, de um servidor responsável 
(titular) e um suplente para transmissão das informações;
 resolve:
art. 1º - desigNar, MaNoel doMiNgos crUz MacHado, matricula nº 
5807620/4, coordenador de Prestação de contas da faPesPa, para exer-
cer o cargo de servidor titular para transmissões das informações.
art. 2º - desigNar, osvaldo triNdade carvalHo, matrícula n° 

5963033/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se quaisquer outras em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, 19 de abril de 2022
Marcel do Nascimento botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 786864

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 056/2022 – DiRAD/fAPEsPA, de 19 de Abril de 2022.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 074/2021 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o Memorando nº 062/2022 - gabiNete/faPesPa, de 19 
de abril de 2022,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/462542;
r e s o l v e:
coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e  ½ (três e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoMe: Marcel do NasciMeNto botelHo
MatrÍcUla: 5961460/ 1
cargo: diretor - PresideNte
trajeto: belém-Pa/cametá-Pa/belém-Pa.
PerÍodo: 22/04/2022 a 25/04/2022
qUaNtidade: 03 e 1/2 (três e  Meia) diárias
objetivo: visando à consolidação das políticas públicas no âmbito do pro-
grama centelha2 a ser executada no município em comento.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 19 de abril de 2022.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 787179
PoRtARiA N° 057/2022 – DiRAD/fAPEsPA, de 19 de Abril de 2022.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 074/2021 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o Memorando nº 063/2022 - gabiNete/faPesPa, de 19 
de abril de 2022,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/469569;
r e s o l v e:
coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e  ½ (três e meia) diárias 
ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir discriminado:
NoMe: vitor dos saNtos siqUeira jUNior
MatrÍcUla: 5920017/3
cargo: assessor
trajeto: belém-Pa/cametá-Pa/belém-Pa.
PerÍodo: 22/04/2022 a 25/04/2022
qUaNtidade: 03 e 1/2 (três e  Meia) diárias
objetivo: visando à consolidação das políticas públicas no âmbito do pro-
grama centelha2 a ser executada no município em comento.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 19 de abril de 2022.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 787183
PoRtARiA N° 059/2022 – DiRAD/fAPEsPA, de 19 de Abril de 2022.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 074/2021 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o Memorando nº 065/2022 - gabiNete/faPesPa, de 19 
de abril de 2022,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/469692;
r e s o l v e:
coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e  ½ (três e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoMe: jeaN ricardo reis da costa
MatrÍcUla: 5916925/1
cargo: Motorista
trajeto: belém-Pa/cametá-Pa/belém-Pa.
PerÍodo: 22/04/2022 a 25/04/2022
qUaNtidade: 03 e 1/2 (três e  Meia) diárias
objetivo: visando à consolidação das políticas públicas no âmbito do pro-
grama centelha2 a ser executada no município em comento.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 19 de abril de 2022.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 787192



100  diário oficial Nº 34.940 Quarta-feira, 20 DE ABRIL DE 2022

PoRtARiA N° 058/2022 – DiRAD/fAPEsPA, de 19 de Abril de 2022.
o diretor adMiNistrativo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela Portaria nº 074/2021 – gabiNete/faPesPa, publicada 
no doe nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNsideraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o Memorando nº 064/2022 - gabiNete/faPesPa, de 19 
de abril de 2022,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/469625;
r e s o l v e:
coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 e  ½ (três e meia) 
diárias ao servidor  abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoMe: regiNaldo do socorro Paiva abreU
MatrÍcUla: 5950724/2
cargo: assessor
trajeto: belém-Pa/cametá-Pa/belém-Pa.
PerÍodo: 22/04/2022 a 25/04/2022
qUaNtidade: 03 e 1/2 (três e  Meia) diárias
objetivo: visando à consolidação das políticas públicas no âmbito do pro-
grama centelha2 a ser executada no município em comento.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisas – faPesPa.
belém (Pa), 19 de abril de 2022.
jUraNdir sebastiÃo tavares sidriM
diretor administrativo

Protocolo: 787187

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA Nº 01/2022
ERRAtA DA AtA DE REuNião DE AssEMBLEiA GERAL ExtRAoRDi-
NÁRiA E oRDiNÁRiA, REALizADA EM 21 DE MARço DE 2022.
oNDE sE Lê:
5.3 – aprovação do reajuste salarial aos empregados efetivos e comis-
sionados. o senhor Marcos antônio costa brandão explicou que apesar da 
autorização do governo estadual concedendo a aplicação do percentual 
de 10,5% sobre os salários dos servidores públicos, existe a necessida-
de de apreciação e aprovação do conselho de administração para que o 
mesmo percentual contemple os empregados efetivos e comissionados. o 
senhor carlos raposo, diretor da daf explanou sobre as medidas tomadas 
pelo governo com objetivo de valorizar o servidor/empregado público. os 
conselheiros aprovaram o reajuste salarial, no percentual de 10,5% aos 
empregados efetivos e comissionados, desde que seja pactuado em act a 
quitação das perdas salariais.
LEiA-sE:
5.3 – aprovação do reajuste salarial aos empregados efetivos, comissio-
nados, diretores e Presidente. o senhor Marcos antônio costa brandão 
explicou que apesar da autorização do governo estadual concedendo a 
aplicação do percentual de 10,5% sobre os salários dos servidores públi-
cos, existe a necessidade de apreciação e aprovação do conselho de ad-
ministração para que o mesmo percentual contemple os empregados efeti-
vos, comissionados, além dos cargos em confiança de Diretor e Presidente, 
conforme determina a resolução nº 001/2015 - ProdePa. o senhor carlos 
raposo, diretor da daf explanou sobre as medidas tomadas pelo governo 
com objetivo de valorizar o servidor/empregado público. os conselheiros 
aprovaram o reajuste salarial, no percentual de 10,5% aos empregados 
efetivos, comissionados, diretor e Presidente, desde que seja pactuado em 
act a quitação das perdas salariais.
oNDE sE Lê:
5.4 – aprovação do aumento de r$400,00 (quatrocentos reais) no vale 
alimentação, como forma compensar as perdas salarias dos últimos anos. 
os empregados da ProdePa possuem registrado em acordo coletivo, per-
da salarial no percentual de cerca de 37,5%, no entanto, pré aceitaram 
dar total quitação das perdas salarias, dos últimos anos, caso seja con-
firmado o aumento de 10,5% sobre salário e mais R$400,00 reais sobre 
o vale alimentação, o que representaria grande economia à ProdePa, 
sendo pactuada a referida quitação das perdas salarias no próximo act. 
os conselheiros elogiaram a forma com que se conseguiu sanar, junto ao 
sindicato e aos representantes dos empregados, uma dívida que vinha se 
acumulando, evitando grande probabilidade de ocorrência de greve, uma 
vez que esta pauta de revindicação é baselar aos empregados, que já 
vinham insatisfeitos. os conselheiros aprovaram por unanimidade o au-
mento de r$400,00 (quatrocentos reais) no vale alimentação dos empre-
gados efetivos e comissionados, desde que seja pactuado no próximo act 
a quitação das perdas salariais.
LEiA-sE:
5.4 – aprovação do aumento de r$400,00 (quatrocentos reais) no vale 
alimentação, como forma compensar as perdas salarias dos últimos anos. 
os empregados da ProdePa possuem registrado em acordo coletivo, per-
da salarial no percentual de cerca de 37,5%, no entanto, pré aceitaram 
dar total quitação das perdas salarias, dos últimos anos, caso seja con-

firmado o aumento de 10,5% sobre salário e mais R$400,00 reais sobre 
o vale alimentação, o que representaria grande economia à ProdePa, 
sendo pactuada a referida quitação das perdas salarias no próximo act. 
os conselheiros elogiaram a forma com que se conseguiu sanar, junto ao 
sindicato e aos representantes dos empregados, uma dívida que vinha se 
acumulando, evitando grande probabilidade de ocorrência de greve, uma 
vez que esta pauta de revindicação é baselar aos empregados, que já vi-
nham insatisfeitos. os conselheiros aprovaram por unanimidade o aumen-
to de r$400,00 (quatrocentos reais) no vale alimentação dos empregados 
efetivos, comissionados, diretor e Presidente, desde que seja pactuado no 
próximo act a quitação das perdas salariais.
belém (Pa), 21 de Março de 2022
tHiago freitas Matos Presidente do conselho de administração e Presi-
dente da assembleia geral extraordinária e ordinária - ProdePa
Marcos aNtôNio braNdÃo da costa Presidente da ProdePa Membro 
do conselho de administração
Maria HeleNa costa
Membro do conselho de administração - ProdePa
raiMUNdo argeMiro ataÍde Neto
Membro do conselho de administração-ProdePa
iris alves MiraNda NegrÃo
Membro do conselho de administração-ProdePa
joelMa de NazarÉ MartiNs da silva
(secretária do conselho de administração e secretária da assembleia ge-
ral extraordinária e ordinária) - ProdePa

Protocolo: 787058
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 159, DE 18 DE ABRiL DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) leoPoldo josÉ Moraes viaNa, técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 13/04/2022 a 13/04/2022, à belém-Pa/
Moju/belém-Pa, para Manutenção na e.e. aNtoNio de oliveira gordo, 
em Moju região tocantins. ordenador: Marcos aNtoNio braNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 160, DE 18 DE ABRiL DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) jorge lUiz da silva loPes, analista de 
redes e dados, matrícula 73420, 13/04/2022 a 13/04/2022, à belém-Pa/
Moju/belém-Pa, para Manutenção na e.e. aNtoNio de oliveira gordo, 
em Moju região tocantins. ordenador: Marcos aNtoNio braNdÃo 
da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 161, DE 18 DE ABRiL DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) cristovÃo MorellY KaNeYosHi H de 
freitas jUNior , analista de suporte, matrícula 73419, 19/04/2022 
a 19/04/2022, à belém-Pa/terra alta/belém-Pa, para Manutenção 
preventiva para melhoria operacional da cidade digital, com substituição de 
equipamento de rede. em terra alta, região guamá. ordenador: Marcos 
aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 162, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNeide da silva correa, analista de 
telecom, matrícula 73404, 18/04/2022 a 18/04/2022, à belém-Pa/
Primavera/belém-Pa, para Manutenção no cluster de Primavera. região rio 
caeté. ordenador: Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 163, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) gizelle ariel Moraes lobato, analista de 
rede e dados, matrícula 73424, 18/04/2022 a 18/04/2022, à belém-Pa/
Primavera/belém-Pa, para Manutenção no cluster de Primavera. região rio 
caeté. ordenador: Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 164, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) daMiao saNtaNa ferreira, técnico 
em telecomunicações, matrícula 5942194, 17/04/2022 a 18/04/2022, à 
altamira-Pa/Uruará/altamira-Pa, para Manutenção no cluster de Uruará. região 
xingu. ordenador: Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da 
empresa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 786702
..

sEcREtARiA DE EstADo
DE EsPoRtE E LAzER

.

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 129/2022-sEEL, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
resolve revogar, a contar de 18/04/2022 a Portaria nº 008/2022- seel, 
de 18/01/2022, publicada no doe 34.839 de 21/01/2022 que designou a 
servidora Nairá coiMbra Porto, matrícula nº 54185354/2, para responder 
pelo setor de licitação desta secretaria de estado de esporte e lazer.
i – registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 787098
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.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº. 130/2022-sEEL, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
resolve desigNar a servidora loreNa MiraNda de figUeiredo, ma-
tricula 5961054/1, para responder pelo setor de licitação desta secretaria 
de estado de esporte e lazer-seel, a contar de 18 de abril de 2022.
i – revogaM-se as disPosiÇÕes eM coNtrário
ii – registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ordenador: NivaN setUbal NoroNHa.

Protocolo: 787096

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

sEcREtARiA DE EstADo DE EsPoRtE E LAzER
DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
 PoRtARiA Nº 128/2022 – sEEL
o secretário de estado de esPorte e lazer no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doe nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, resolve:
i- designar o servidor gabriel HeNriqUe de caMPos laUNe, Matrícula 
n° 5961916/1 para fiscalizar o contrato administrativo nº:020/2022- SEEL, 
firmado entre esta Secretária e a Empresa LANOA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, tomando todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel 
execução do objeto dos referidos contratos.
belém, 19 de abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer – seel

Protocolo: 787214

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 020/2022-sEEL
PRocEsso ADMiNistRAtivo N° 2022/314343
objeto: o presente contrato tem como objeto a coNtrataÇÃo de Pessoa 
jUrÍdica esPecializada Na PrestaÇÃo de aqUisiÇÃo de aliMeNtos 
DE USO COMUNS, em conformidade com as especificações, qualidade e con-
dições gerais estabelecidas no termo de referência nos quantitativos e espe-
cificações estabelecidos na Dispensa de licitação nº 004/2022-SEEL.
vigêNcia: 19/04/2022 à 19/04/2023
assiNatUra: 19/04/2022
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c fonte de recur-
sos: 0101000000 elemento de despesa: 339030. ação: 184339 Pi: 
4120008338e
valor: r$ 14.902.00 (quatorze mil, novecentos e dois reais)
coNtratada: laNoa coMÉrcio e serviÇos ltda, inscrita no cNPj Nº 
21.139.345/0001-09
ordeNador de desPesa: NivaN setUbal NoroNHa

Protocolo: 787175

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE JustificAtivA DE DisPENsA DE LicitAção
 N° 004/2022
ExERcício: 2022
PRocEsso N°. 2022/314343
data da jUstificativa: 19/04/2022
objeto: coNtrataÇÃo de Pessoa jUrÍdica esPecializada Na Pres-
taÇÃo de aqUisiÇÃo de aliMeNtos de Uso coMUNs.
fUNdaMeNto legal: lei n° 8.666/93. No seu art. 24, ii, vide parecer jurídico.
valor: r$ 14.902.00 (quatorze mil, novecentos e dois reais)
considerando o parecer do órgão jurídico, o secretario de estado de 
esPorte e lazer, NivaN setUbal NoroNHa, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a disPeNsa de licitaÇÃo N° 004/2022, nos termos 
do art. 24, ii, da lei federal n° 8.666/93 visando contratar com a laNoa 
coMÉrcio e serviÇos ltda, sob o cNPj n.º 21.139.345/0001-09.

Protocolo: 787256

.

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

PRocEsso N°. 2022/314343
objeto: coNtrataÇÃo de Pessoa jUrÍdica esPecializada Na Pres-
taÇÃo de aqUisiÇÃo de aliMeNtos de Uso coMUNs.
ratificaÇÃo de disPeNsa de licitaÇÃo.
ratificaÇÃo de disPeNsa de licitaÇÃo N° 004/2022, nos termos do 
art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93, ratifico a justificativa exarada nos 
autos em 19 de abril de 2022.
belém, 19 de abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 787189
.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

 tERMo DE HoMoLoGAção
DisPENsA DE LicitAção Nº 04/2022 sEEL
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/314343, 
da dispensa de licitação nº 04/2022, cujo objeto é a coNtrataÇÃo de 
Pessoa jUrÍdica esPecializada Na PrestaÇÃo de aqUisiÇÃo de 
aliMeNtos de Uso coMUNs.,viNcUlado ao edital de cotaÇÃo ele-
troNica Nº05/2022 ,celebrado entre a secretaria de estado de esporte e 
lazer do Pará (seel) e laNoa coMÉrcio e serviÇos ltda,HoMologo 
o presente procedimento de dispensa licitatório , nos termos do art. 24, 
v, da lei federal 8.666/93, para que se produza efeitos jurídicos e le-
gais. laNoa coMÉrcio serviÇos ltda cNPj: 21.139.345/0001-09, que 
apresentou a proposta mais vantajosa de r$ 14.902,00(qUatorze Mil e 
NoveceNtos e dois reais)
belém (Pa), 19 abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNHa
secretário de estado de esPorte e lazer/seel

Protocolo: 787181

.

.

APostiLAMENto
.

APostiLAMENto Nº 02/2022-sEEL
coNtRAto Nº 022/2021-sEEL
PRocEsso Nº 2021/351869
Partes: estado do Pará/secretaria de estado de esPorte e lazer 
e a eMPresa eqUatorial Para destribUidora de eNergia s.a.
objeto do aPostilaMeNto: o objeto do presente termo de apostila-
mento consiste no acréscimo do valor contratual em r$ 10.000,00 (dez mil 
reais), conforme cláusula décima do contrato principal.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c fonte de recur-
sos: 0101002156 elemento de despesa: 339039 ação: 184339 Pi: 
4120008338c
valor: r$ 10.000,00(dez Mil reais)
fUNdaMeNto legal do aPostilaMeNto: art. 65 - § 8 da lei federal n° 8.666/93
data do aPostilaMeNto: 18/03/2022
NivaN setUbal NoroNHa - secretário de estado de esPorte e lazer

Protocolo: 787051

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tuRisMo

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 291/GEPs/sEtuR DE 19 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria 
Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização 
dos contratos na administração pública; coNsideraNdo os termos do 
Processo nº. 2020/151099;resolve:i - desigNar a servidora eUgeNia 
carvalHo de castro, matrícula nº 54195612/1, cPf: 634.733.562-
04, ocupante do cargo Assistente de Gestão em Turismo, como fiscal e 
como suplente o servidor tibúrcio daMasceNo teixeira jUNior, 
matrícula funcional nº 57176032, cPf: 792.394.552-72, ocupante do 
cargo de Auxiliar Operacional; para fiscalizar e acompanhar o Contrato 
nº 13/2022 celebrado entre o estado do Pará, através da secretaria 
de estado de turismo (setUr) e a empresa aqUarela gráfica ltda 
e o contrato nº 14/2022, com a empresa rbMf – comércio atacadista 
de Produtos alimentícios e serviços eireli.ii- esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 787154
PoRtARiA 285 GEPs/sEtuR DE 19 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNsideraNdo os termos do Processo nº. 
2020/618564;resolve:i - desigNar o servidor roberto Kleber 
braNcH de alMeida, matrícula nº 5961000/1, cPf: 657.526.002-00, 
ocupante do cargo de Gerente de Serviços Gerais, como fiscal do Fiscal do 
contrato Nº 07.2003.004.0014, celebrado entre o estado do Pará, através 
da secretaria de estado de turismo-setUr e a eMPresa brasileira de 
iNfraestrUtUra aeroPortUária – iNfraero.ii – esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/10/2021. 
ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 787135
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.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 15/2022 – sEtuR
coNtratada: s da c saNtos coMercio e servicos ltda, cNPj: 
40.508.894/0001-40
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de gê-
neros Alimentícios, a fim de atender as demandas/necessidades da SECRE-
taria de estado de tUrisMo.
vigêNcia: 19/04/2022 a 19/04/2023
valor total estiMado: r$ 16.357,00 (dezesseis mil e trezentos e cin-
quenta e sete reais)
funcional Programática: 69101. 23.122.1297.8338
elemento de despesa: 339030
fonte: 0101000000
Pi: 4120008338c
ação:
data da assiNatUra: 19/04/2022
ordeNador resPoNsável: aNdrÉ oreNgel dias, secretário de estado de turismo

Protocolo: 786935

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA 287/GEPs/sEtuR DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/453444. resolve: conce-
der 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias à servidora: caroliNa NasciMeNto 
abdoN, matrícula funcional nº 5948412/2, cPf: 019.002.622-74, ocu-
pante do cargo de chefe de gabinete.obj: Participar do lançamento da 
marca do festival da canção ouremense, patrimônio cultural de nature-
za imaterial do estado do Pará.destiNo: ourém/Pa.PerÍodo: 20.04 a 
24.04.2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786901
PoRtARiA Nº 289/GEPs/sEtuR DE 19 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/457371;resolve: conceder 
1 e 1/2 (uma e meia) diárias ao servidor: roNivaldo MeNezes vieira, 
Matrícula: 3255514/1, auxiliar de serviços gerais.obj: conduzir servidores 
da setur para participar do eNcoNtro de eMPreeNdedores de tUris-
Mo em acará/Pa. destiNo: acará/Pa.PerÍodo: 20 a 21/04/2022.orde-
Nador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786913
PoRtARiA Nº 288/GEPs/sEtuR DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/453663;resolve: con-
ceder 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor: aNdrÉ oreNgel dias, 
matrícula funcional nº. 5888072/4, secretário de estado de turismo.obj: 
Participação da WtM latin america. destiNo: são Paulo/sP.PerÍodo: 06 
a 08/04/2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786891
PoRtARiA 290/GEPs/sEtuR DE 19 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/452613; resolve: conce-
der 1 e 1/2 (uma e meia) diárias ao servidor adMilsoN alcâNtara da 
silva, mat. 54188981/2, gerente de estudos e Pesquisas. obj: repre-
sentar e participar do eNcoNtro de eMPreeNdedores de tUrisMo em 
acará/Pa. destiNo: acará/Pa. PerÍodo: 20 a 21.04.2022. ordeNa-
dor: aNdersoN oliveira cavalcaNte.

Protocolo: 787228
PoRtARiA Nº 281/GEPs/sEtuR DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/397688;resolve: conce-
der 6 e ½ (seis e meia) diárias à servidora: Margarete ribeiro dos 
SANTOS CARVALHO, Matrícula Nº 5960153/1, Gerente de Qualificação dos 
serviços turísticos.obj: acompanhar e coordenar realização dos cursos do 
seNar no município, e sensibilização de empreendimentos de ordem do 
cadastUr. destiNo: Parauapebas/Pa.PerÍodo: 24 a 30.04.2022.orde-
Nador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786826
PoRtARiA 283/GEPs/sEtuR DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/430762;resolve: conceder 
13 e 1/2 (treze e meia) diárias ao servidor: aNtôNio Marcos fraNco 
PiNHeiro, Matrícula Nº 57198175/1, assistente de gestão em turismo. 
obj: acompanhar e supervisionar e avaliar o curso de condutor ambien-
tal de trilhas nos municípios (Modulo 3 – atendimento Pré Hospitalar). 
destiNo: altamira e vitória do xingu/Pa.PerÍodo: 24.04 a 07.05.2022.
ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786838
PoRtARiA 282/GEPs/sEtuR DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/454982;resolve: conce-
der 1 e ½ (uma e meia) diárias a servidora: claUdia regiNa bastos 
Neder,Matrícula: 55588571/1, técnico de Planejamento e gestão em tu-
rismo.OBJ:Realizar fiscalização de serviços de manutenção na Orla do Ma-
çarico e praça de alimentação.destiNo:salinópolis/Pa.PerÍodo:28.04.22 
a 29.04.2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786834
PoRtARiA Nº 286/GEPs/sEtuR DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/448272;resolve: con-
ceder ½ (meia) diárias ao servidor: aNdrÉ oreNgel dias, matrícula 
funcional nº. 5888072/4, secretário de estado de turismo.obj: Participa-
ção da inauguração do terminal Hidroviário “joaquim da costa Pereira”, 
no município de Paragominas/Pá. destiNo: Paragominas/Pá.PerÍodo: 
20.04.2022. ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786878

PoRtARiA 284/GEPs/sEtuR DE 18 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do processo 2022/454979;resolve: conce-
der 1 e ½ (uma e meia) diária a servidora: Marcia do socorro caM-
Pos MoUra, Matrícula: 5636655/1, técnico de Planejamento e gestão 
em Turismo.OBJ: Realizar fiscalização de serviços de manutenção na Orla 
do Maçarico e praça de alimentação.destiNo: salinópolis/Pa. PerÍodo: 
28.04.22 a 29.04.2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 786866

.

.

féRiAs
.

PoRtARiA Nº 235/GEPs/sEtuR DE 19 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo a programação de férias desta setUr para ano de 2022; resol-
ve: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo descrito: 

NoME MAtRicuLA cARGo ExERcí-
cio

PERíoDo DE 
féRiAs

ana cláudia farias 57198151/1 tec. de Planejamento e 
gestão em turismo 2020/2021 02/05/022 a 

19/05/2022

gilena da silva lima 57194471/1 tec. de Planejamento e 
gestão em turismo 2021/2022 02/05/2022 a 

16/05/202
alessandra Pamplona de 

azevedo 54197305/3 diretora de Produtos 
turísticos 2020/2021 02/05/022 a 

31/05/2022

ordeNador: aNdersoN oliveira cavalcaNte.
Protocolo: 786957

..

DEfENsoRiA PúBLicA
.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 190/2022 - GGP/DPG DE 19/04/2022.  
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 Processo nº 2022/450115; resolve: designar o servidor 
Público raiMUNdo de jesUs dos saNtos soUza, matrícula nº 57211889, 
para desenvolver suas atividades no Núcleo de atendimento especializado da 
criança e do adolescente, a contar de 12/04/2022.
MôNica PalHeta fUrtado belÉM dias
subdefensora Pública geral do estado do Pará

Protocolo: 787069

.

.

coNtRAto
.

coNtRAto 023/2022 – DPE/PA
PREGão ELEtRôNico sRP – 009/2021- ifPA
AtA sRP Nº 01/2022 - ifPA
PRocEsso N.º 2022/326969 - DPE/PA
 Partes: defensoria Pública do Pará (cNPj/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa volUs iNstitUiÇÃo de PagaMeNto ltda, inscrita no cNPj/
Mf sob o nº. 03.817.702/0001-50.
objeto: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada nos serviços continuados de gestão da frota para atender as 
demandas da defensoria Pública do estado do Pará, com implantação e 
operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento 
por meio de cartão magnético ou microprocessado nas redes de estabe-
lecimentos credenciados localizadas nos municípios de abrangência das 
atividades prestadas pelo Órgão.
data assiNatUra: 19/04/2022. valor: global anual estimado: r$ 529.962,66.
dotaÇÃo orÇaMeNtária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458. Natureza da despesa: 
339030. fonte: 0101. Plano interno (Pi): 1050008458c. gP Pará: 273593. 
vigêNcia: o prazo de vigência deste contrato é de 12 meses contados da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes 
até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos da lei Nº 8.666/93. foro: 
justiça estadual do Pará – comarca de belém. resPoNsável da coN-
tratada: dário da costa barbosa júNior. cPf/Mf: 236.491.001-34. 
eNdereÇo da coNtratada: rua rusolino ferreira guimarães, Nº 839, 
centro, ceP: 75.901-260, rio verde/go.
 ordeNador: joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo – defensor Público geral.

Protocolo: 787300
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo Nº. 001/2022 coNtRAto N° 017/2022
PRocEsso N.º 2022/253380– DP/PA
Partes: defeNsoria Pública do estado do Pará (cNPj/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa a serrÃo brabo - ePP, inscrita no 
cNPj/Mf sob o nº. 30.787.582/0001-69.
objeto: constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa 
do contrato nº 017/2022, relativo à contratação de empresa para presta-
ção de serviço de locação de embarcação tipo balsa, com fornecimento de 
tripulação, serviços de limpeza, conservação, copeiragem e alimentação 
com fornecimento de refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche e 
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jantar, com suco), em ação de cidadania por meio do Programa balcão de 
direitos, para execução do Projeto oeste ii, com fundamento no art. 65, 
I, b, c/c o art. 58, I, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às fina-
lidades de interesse público. considerando a alteração no cronograma da 
ação, com redução do número de dias e de Municípios a serem atendidos, 
conforme seqs. 38, 39 e 40 dos autos, tornando necessária a redução no 
valor contratual em r$ 100.054,11 (cem mil, cinquenta e quatro reais e 
onze centavos), como previsto na cláusula vigésima terceira do contrato 
original. o contrato ora aditado teve o valor reduzido em r$ 100.054,11 
(cem mil, cinquenta e quatro reais e onze centavos), dentro do limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma do o art.65, i, alínea “a” da lei nº 8.666/1993. a redução do objeto 
contratual resultará na alteração no valor global do contrato, passando 
para o valor global de r$ 500.270,53 (quinhentos mil, duzentos e setenta 
reais e cinquenta e três centavos).
data assiNatUra: 18/04/2022.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.091.1492.8633; 03.091.1492.8730. Na-
tureza de despesa: 339033 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008633c; 
22eMeN00119. gp Pará: 273679; 274615.
foro: justiça estadual do Pará – comarca de belém.
resPoNsável da coNtratada: aNtôNio serrÃo brabo. cPf/Mf: 
645.098.262-49.
eNdereÇo da eMPresa: av. bernardo sayão, n° 1838, condor, Município 
de belém/Pa, ceP: 66.033-190.
ordeNadora: joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo – defensor Público geral.

Protocolo: 786895

.

.

tERMo DE HoMoLoGAção
.

HoMoLoGAção
No dia 19 de abril de 2022, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o defensor Público geral do estado do Pará, HoMologa a 
adjudicação referente ao Processo Nº: 2021/1229990, Pregão eletrônico 
nº 05/2022-dPe/Pa, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviÇo de iNterNet baNda larga, com o objetivo de 
fornecer acesso a iNterNet, quando disponível, para as unidades da de-
fensoria Pública do estado do Pará (dPe-Pa), conforme condições e exigências 
constantes no edital e seus anexos, tendo os itens 02 e 03 sido cancelados 
na aceitação e tendo como vencedora do certame para o item 01 a empresa:
- sea telecoM ltda, (cNPj: 25.450.139/0001-68), venceu o iteM 01, 
pelo valor de r$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais).
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo
defensor Público geral do estado do Pará

Protocolo: 786816

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA 541/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao servidor Marcelo fraNÇa MeNdes, matrí-
cula 57234558/1, cargo Motorista, objetivo coNdUzir o corregedor 
geral e assessores da corregedoria Para a correiÇÃo ordi-
Nária Na regioNal tocaNtiNs- abaetetUba e MUNiciPios do Nú-
cleo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de beleM a abaetetUba, período 28/03/2022 a 01/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786894
PoRtARiA 542/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) à servidora NorMa MiraNda barbosa, ma-
trícula 5573858-3, cargo oUvidora, objetivo coNvocaÇÃo Para 2ª 
reUNiÃo ordiNária das oUvidorias No Mês de abril de 2022 (cNo-
dP). fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de beleM a sÃo lUÍs, período 10/04/2022 a 14/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786900
PoRtARiA 539/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos servidores cleogeNio costa ferreira, 
matrícula 324, cargo secretario, KariadNY silva araUjo, matrícula 
1716662, cargo assisteNte adMiNistrativo, ricHard brUNo velo-
so dos saNtos, matrícula 5944930, cargo assessor, iara goNÇalves 
de oliveira , matrícula 1716778, cargo assessora, Marcelo aUgUs-
to Modesto MariNHo, matrícula 5931283, cargo assessor jUrÍdico 
de defeNsoria, objetivo ParticiPar de balcÃo de direitos. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de breves a bagre, período 24/03/2022 a 27/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786883
PoRtARiA 543/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 13 + 1\2, diária(s) ao defensor PliNio tsUji barros, matrí-
cula 55589614, objetivo realizar itiNerâNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de saNtarÉM a 
rUrÓPolis, período 17/04/2022 a 30/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786911

PoRtARiA 545/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao servidor valdeMi soares de oliveira, 
matrícula 57213154, cargo Motorista, objetivo coNdUzir defeNsor 
adalberto da Mota soUto. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a beleM, perío-
do 22/03/2022 a 23/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786919
PoRtARiA 544/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao servidor ricHard brUNo veloso dos 
saNtos, matrícula 5944930, cargo assessor, objetivo ParticiPar de 
balcÃo de direitos. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de breves a Portel, período 18/03/2022 a 
21/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786917
PoRtARiA 547/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores jose adaUMir arrU-
da da silva, matrícula 55589075, MaUro PiNHo da silva, matrícula 
57190956, objetivo coNHecer as exPeriêNcias, ProcediMeNtos, MÉ-
todos, flUxos e coNtrole de verbas sUcUMbeNciais Na defeN-
soria Pública do rio de jaNeiro. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de beleM a rio de jaNeiro, 
período 30/03/2022 a 02/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786932
PoRtARiA 546/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) aos servidores silvia Maria Perei-
ra, matrícula 57188261, cargo secretaria de Núcleo do iNterior, 
valdeMi soares de oliveira, matrícula 57213154, cargo Motoris-
ta, objetivo coNdUzir defeNsor Público adalberto da Mota soU-
to. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de castaNHal a cUrUÇá, período 25/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786927
PoRtARiA 551/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao servidor viNiciUs saNtos raMos, matrícula 
57217051-2, cargo secretario de Núcleo do iNterior, objetivo asses-
sorar defeNsor Público rogÉgio feliPe zacHarias. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de redeNÇÃo 
a coNceiÇÃo do aragUaia, período 29/03/2022 a 30/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786952
PoRtARiA 552/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodrigo cerqUeira de MiraN-
da, matrícula 55588725-1, objetivo realizar aUdiêNcia agrária. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de Marabá a roNdoN do Pará, período 23/03/2022 a 24/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786954
PoRtARiA 553/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à defensora aNdreia Macedo barreto, matrí-
cula 5895996-1, objetivo ParticiPar de aUdiêNcia de iNstrUÇÃo e jUl-
gaMeNto desigNada No Processo Nº 0804398-47.2020.8.14.0015. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de castaNHal a MojU, período 29/03/2022 a 30/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786955
PoRtARiA 550/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rogerio feliPe zacHarias, matrí-
cula 57231637, objetivo ParticiPar de iNsPeÇÃo carcerária. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de re-
deNÇÃo a coNceiÇÃo do aragUaia, período 29/03/2022 a 30/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786947
PoRtARiA 549/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) à servidora vitoria xavier da costa, 
matrícula 5919029, cargo assessora jUrÍdica de defeNsoria, ob-
jetivo ParticiPar do balcÃo de direitos. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de Marabá a sÃo 
joÃo do aragUaia, período 10/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786943
PoRtARiA 548/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) aos servidores silvia Maria Pereira, ma-
trícula 57188261, cargo secretaria de Núcleo do iNterior, valdeMi 
soares de oliveira, matrícula 57213154, cargo Motorista, objetivo 
coNdUzir defeNsor Público adalberto da Mota soUto fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de castaNHal a sÃo fraNcisco do Pará, período 24/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786941
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PoRtARiA 554/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), 1/2 (Meia), 1/2 (Meia) diária(s) aos servidores 
aNa cristiNa MoreNo fUrtado, matrícula 5463870-2, cargo aNalista 
de defeNsoria Pública a, jose Maria dos saNtos leite, matrícula 
57211801, cargo Motorista, objetivo realizar ateNdiMeNto jUrÍdi-
co e tÉcNico aos adolesceNtes cUstodiados eM UNidade socio-
edUcativa - Uase iii/aNaNiNdeUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de beleM a aNaNiNdeUa, 
período 21/03/2022 a 23/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786959
PoRtARiA 556/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) à defensora aNdreia Macedo barreto, ma-
trícula 5895996-1, objetivo ParticiPar de aUdiêNcia de iNstrUÇÃo e jUl-
gaMeNto desigNada No Processo Nº 0805077-18.2018.8.14.0015. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de castaNHal a MosqUeiro, período 04/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786963
PoRtARiA 555/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) à defensora aNdreia Macedo barreto, 
matrícula 5895996-1, objetivo ParticiPaÇÃo da reUNiÃo de coNcilia-
ÇÃo, ageNdada Pela coMissÃo PerMaNeNte de MoNitoraMeNto, 
estUdo e assessoraMeNto das qUestÕes ligadas a grilageM – 
cPMeaqlg, Por Meio do ofÍcio circUlar Nº 01/2022-cPMeaqg. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de beleM a toMÉ-aÇU, período 01/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786961
PoRtARiA 559/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor KelviN breNo roWe rodri-
gUes, matrícula 5957724, objetivo realizar itiNerâNcia. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de breves a MelgaÇo, período 04/04/2022 a 08/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786973
PoRtARiA 558/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) à defensora aNdreia Macedo barreto, 
matrícula 5895996-1, objetivo visita e ateNdiMeNto Na coMUNidade 
MocilâNdia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de castaNHal a MaracaNÃ, período 06/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786971
PoRtARiA 557/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) à defensora aNdreia Macedo barreto, 
matrícula 5895996-1, objetivo visita e ateNdiMeNto Na coMUNida-
de areal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de castaNHal a terra alta, período 07/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786969
PoRtARiA 561/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor brUNo farias liMa, matrícu-
la 5931569, objetivo realizar itiNerâNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPebas 
a cUrioNÓPolis, período 25/04/2022 a 29/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786977
PoRtARiA 560/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor brUNo farias liMa, matrícu-
la 5931569, objetivo realizar itiNerâNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPebas 
a cUrioNÓPolis, período 04/04/2022 a 08/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786975
PoRtARiA 562/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) ao defensor fraNceliNo eleUterio da 
silva, matrícula 5895962, objetivo tratar coM o Prefeito sobre o 
ateNdiMeNto e discUtir sobre o terMo de cooPeraÇÃo. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de Marabá a brejo graNde do aragUaia, período 18/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786981
PoRtARiA 563/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) aos servidores Marcelo aUgUsto Modesto 
MariNHo, matrícula 5931283, cargo assessor jUrÍdico de defeNso-
ria, cleogeNio costa ferreira, matrícula 324, cargo secretario, 
objetivo aUxiliar defeNsor Público KelviN breNo roWe rodri-
gUes fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de breves a MelgaÇo, período 04/04/2022 a 08/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786982

PoRtARiA 564/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) ao servidor lUis carlos de alMeida ro-
drigUes, matrícula 57211823, cargo Motorista, objetivo coNdUzir 
defeNsora Pública aNdreia Macedo barreto. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de beleM a 
toMÉ-aÇU, período 04/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786989
PoRtARiA 566/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) ao servidor valdeMi soares de oli-
veira, matrícula 57213154, cargo Motorista, objetivo coNdUzir de-
feNsora Pública aNdreia Macedo barreto. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a 
MosqUeiro, período 04/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 787003
PoRtARiA 567/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) ao servidor valdeMi soares de oli-
veira, matrícula 57213154, cargo Motorista, objetivo coNdUzir de-
feNsora aNdreia Macedo barreto. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a terra 
alta, período 07/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 787005
PoRtARiA 565/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao servidor valdeMi soares de oliveira, 
matrícula 57213154, cargo Motorista, objetivo coNdUzir defeNsora 
aNdreia Macedo barreto. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a MojU, perío-
do 29/03/2022 a 30/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786999
PoRtARiA 540/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos servidores iara goNÇalves de olivei-
ra , matrícula 171677-8, cargo assessora, KariadNY silva araUjo, 
matrícula 1716662, cargo assisteNte adMiNistrativo, objetivo Par-
ticiPar de balcÃo de direitos. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de breves a Portel, perío-
do 18/03/2022 a 21/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786841
PoRtARiA 538/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) ao defensor adalberto da Mota soU-
to, matrícula 3083462, objetivo tratar de assUNtos refereNtes À 
regioNal e realizar a devolUÇÃo de Processos jUdiciais. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de castaNHal a sÃo fraNcisco do Pará, período 24/03/2022.
subdefensora Pública-geral -ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786770
PoRtARiA 537/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor adalberto da Mota soUto, ma-
trícula 3083462, objetivo tratar de assUNtos refereNtes À regioNal 
do gUaMá. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de castaNHal a beleM, período 22/03/2022 a 23/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786764
PoRtARiA 536/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1/2 (Meia), diária(s) ao defensor adalberto da Mota soUto, 
matrícula 3083462, objetivo ParticiPar de reUNiÃo coM o jUÍz da 
coMarca e realizar a devolUÇÃo de Processos jUdiciais. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de castaNHal a cUrUÇá, período 25/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786757
PoRtARiA 535/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 13 + 1\2, diária(s) ao defensor PliNio tsUji barros, matrí-
cula 55589614, objetivo realizar itiNerâNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de saNtarÉM a 
rUrÓPolis, período 20/03/2022 a 02/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786750
PoRtARiA 532/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores Maria do carMo soUza 
Maia, matrícula 57175944, jairo Maia jUNior, matrícula 5957732, 
objetivo ParticiPar de balcÃo de direitos. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de breves a Por-
tel, período 18/03/2022 a 21/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786739
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PoRtARiA 533/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 6 + 1\2, 6 + 1\2, 6 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdeMbUr-
go rabello de MoUra jUNior, matrícula 5957717, objetivo reali-
zar itiNerâNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de orixiMiNá a Óbidos, período 03/04/2022 
a 09/04/2022, 20/03/2022 a 26/03/2022, 24/04/2022 a 30/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786745
PoRtARiA 534/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor reNaN fraNÇa cHerMoNt 
rodrigUes, matrícula 5931566, objetivo ParticiPar de reUNiÃo or-
diNária do coNselHo sUPerior. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de abaetetUba a beleM, 
período 21/03/2022 a 22/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786746
PoRtARiA 531/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos defensores Maria do carMo soUza 
Maia, matrícula 57175944, jairo Maia jUNior, matrícula 5957732, 
KelviN breNo roWe rodrigUes, matrícula 5957724, objetivo Par-
ticiPar de balcÃo de direitos. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de breves a bagre, perío-
do 24/03/2022 a 27/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786736
PoRtARiA 530/2022 - DA,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) aos defensores cesar aUgUsto assad, ma-
trícula 3084698, aNtoNio carlos de aNdrade MoNteiro, matrícula 
3083527, etelviNo qUiNtiNo MiraNda de azevedo, matrícula 57191032, 
objetivo correiÇÃo ordiNária Na regioNal de tocaNtiNs coM sede 
eM abaetetUba, iNclUiNdos os MUNicÍPios PerteceNtes ao Nú-
cleo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de beleM a abaetetUba, período 28/03/2022 a 01/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 786727

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

EvENto DE susPENsão
Modalidade: PREGão ELEtRôNico sRP, JuLGAMENto: MENoR 
PREço GLoBAL.
Número: 006/2022-DPE/PA
Processo nº: 2021/1314907-dPe/Pa.
objeto: registro de Preços para futura contratação de empresa para a 
prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia vir-
tual IP em Nuvem, com aparelhos, ramais IP (incluindo configuração, trei-
namento e suporte técnico), softphone e o Plano de telefonia voip, para 
atender as demandas da defensoria Pública do estado do Pará, conforme 
condições e exigências constantes no edital e seus anexos.
Motivo do evento de suspensão: ajuste do edital  PregÃo eletrôNico 
srP Nº. 006/2022-dPe/Pa e termo de referência, sem prazo para rea-
bertura. este evento de suspensão será divulgado no Portal de compras 
(www.gov.br/compras) na data de 20/04/2022.
responsável pelo certame: eduardo tathuhiro Nakata.

Protocolo: 787213
tERMo DE ADEsão À AtA sRP Nº 01/2022 – ifPA
PREGão ELEtRôNico sRP – 09/2021- ifPA
PRocEsso N.º 2022/326969 - DPE/PA
 a defeNsoria Pública do estado do Pará, inscrita no cNPj/Mf sob 
o nº. 34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de belém, estado do 
Pará, na rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, ceP. 66.019-080, represen-
tada por seu defensor Público geral, dr. joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves 
ledo, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, ins-
crito no cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e 
domiciliado nesta capital, usando de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela lei estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNsideraNdo o andamento do Processo N.º 2022/326969, que obteve 
autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na ata de registro 
de Preços 01/2022 – ifPa, oriunda do Pregão eletrônico nº 009/2021- iNsti-
tUto federal de edUcaÇÃo, ciêNcia e tecNologia do Pará, objetivan-
do a contratação nos serviços continuados de gestão da frota para atender as 
demandas da defensoria Pública do estado do Pará;
 coNsideraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem como, 
obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal nº 8.666/93.
 resolve:
aderir a ata de registro de Preços 01/2022 – ifPa, oriunda do Pregão eletrô-
nico nº 009/2021 do iNstitUto federal de edUcaÇÃo, ciêNcia e tecNo-
logia do Pará, na qualidade de carona, em virtude de estar demonstrada 
por meio de cotação de preços a vantagem econômica para esta adesão.
coNtratada: volUs iNstitUiÇÃo de PagaMeNto ltda, inscrita no 
cNPj/Mf sob o nº. 03.817.702/0001-50, sediada na rua rusolino ferreira 
guimarães, Nº 839, centro, ceP: 75.901-260, rio verde/go.
valor: global anual de r$ 529.962,66.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458
Natureza da despesa: 339030

fonte: 0101
Plano interno (Pi): 1050008458c
gP Pará: 273593
data da assiNatUra: 19 de abril de 2022.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves ledo - defensor Público geral.

Protocolo: 787195

.

.

JuDiciÁRio
.

.

.

tRiBuNAL DE JustiçA
Do EstADo Do PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

Extrato do 3º termo Aditivo ao contrato nº. 011/2020/tJPA // Par-
tes: tribunal de justiça do estado do Pará e empresa NP tecNologia e 
gestÃo de dados ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPj-Mf sob o nº. 07.797.967/0001-95, com sede na rua izabel a reden-
tora, nº. 2356, edifício loewen, sala 117, bairro: centro, ceP: 83005-010, 
na cidade de são josé dos Pinhais, estado do Paraná, e-mail: contato@
bancodeprecos.com.br// objeto: o fornecimento de pontos de acesso ao baN-
co de dados oNliNe, referente a 5 (cinco) licenças de uso do sistema de 
cotação online nacional “banco de Preços”.// Processo: Pa-Pro-2020/00671// 
objeto do aditivo: prorrogação da vigência do contrato por mais 12(doze) 
meses.// Período: 23 de abril de 2022 e término em 22 de abril de 2023// 
valor: r$ 46.500,00 // dotação orçamentária: Programa de trabalho: 
01.122.1421.8195/ 8670; Natureza de despesa: 339039; fonte de recur-
so 0118.// data da assinatura do contrato: 11/04/2022// foro: belém.// 
responsável pela assinatura: andrey diego da silva albuquerque – se-
cretário de administração, em exercício. //ordenador responsável: Miguel 
lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 781307
Extrato do 1º termo Aditivo ao contrato nº 060/2021/tJPA // 
Partes: tjPa e a empresa MaUro vieira eNgeNHaria ltda, inscrita no 
cNPj/Mf sob o nº 39.537.690/0001-58 // objeto do aditivo: acréscimo de 
serviços, o estabelecimento de novo prazo de execução, a prorrogação de 
vigência e a retificação da Cláusula Oitava que trata da dotação do Con-
trato 060/2021, cujo objeto é a execução da obra de infraestrutura para 
a instalação de componentes elétricos e eletrônicos (cftv) destinados a 
prevenção e combate a incêndio dos prédios do fórum de ananindeua 
em ananindeua/Pa e do arquivo situado na avenida 16 de Novembro em 
belém/Pa // valor do aditivo: considerando o acréscimo de serviços, o 
valor global do contrato passa a ser de r$ 58.979,63 (cinquenta e oito mil, 
novecentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) // dota-
ção: Programa de trabalho: 02.061.1417.8644;  fontes: 0118; elemento 
de despesa: 339039 // vigência: o presente termo aditivo terá vigência 
prorrogada por mais 6 (seis) meses, com início em 31 de maio de 2022 e 
término em 30 de novembro de 2022 // data da assinatura: 13/04/2022 
// foro: belém-Pa // representante do contratante: andrey diego da silva 
albuquerque – secretário de administração, em exercício // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves santos  – secretário de Planejamen-
to, coordenação e finanças.

Protocolo: 787397
Extrato do 1º termo Aditivo ao contrato nº 016/2021/tJPA // Par-
tes: tjPa e a empresa aMazoN coNstrUÇÕes e servicos eireli, ins-
crita no cNPj/Mf sob o nº 04.558.234/0001-00 // objeto do aditivo: pror-
rogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, sem reajuste 
do valor, do contrato 016/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
prestadora de serviço de operação de empilhadeira elétrica, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência // 
valor do aditivo: considerando a manifestação de renúncia ao direito de 
reajuste por parte da empresa, fica mantido o valor mensal de R$ 3.949,82 
(três mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), 
perfazendo o valor global de r$ 47.397,84 (quarenta e sete mil, trezen-
tos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) para o período de 
12 (doze) meses // dotação: Programa de trabalho: 02.122.1421.8670 / 
02.122.1421.8195; fonte: 0118 / 0101; elemento de despesa: 339037 // 
vigência: início em 30 de abril de 2022 e término em 29 de abril de 2023 
// data da assinatura: 12/04/2022 // foro: belém-Pa // representante do 
contratante: andrey diego da silva albuquerque – secretário de admi-
nistração, em exercício // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
santos  – secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 787413
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.

APostiLAMENto
.

Extrato – tERMo DE APostiLAMENto N° 005/2022.// 
o tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará, neste ato representado 
por seu secretário de administração, em exercício, aNdreY diego da 
silva albUqUerqUe, brasileiro, portador da carteira de identidade 
n°.4543917/ segUP/Pa, inscrito no cPf/Mf sob o n°. 875.021.352-00, 
designado pela Portaria nº. 993/2022-gP de 22 de março de 2022, 
publicada no diário de justiça de 23 de março de 2022, vem autorizar o 
apostilamento da dotação orçamentária do 1° termo aditivo ao convênio 
n° 001/2018, celebrado entre o tjPa, goverNo do estado do Pará  e a 
PolÍcia Mlitar do estado do Pará, com fundamento legal no art. 65, 
parágrafo 8° da lei 8.666/93 e alterações, em decorrência da solicitação 
da secretária de Planejamento, coordenação e finanças do tjPa, conforme 
expediente Pa-MeM-2022/13120 e descrição abaixo: 

convênio 
Externo n° 
001/2018

1° termo Aditivo Programa de 
trabalho

Natureza de 
Despesa

fonte de Re-
curso

anterior convênio n° 001/2018

Uo 04101 – 
02.061.1417.8176 e 
02.061.1417.8178

Uo 04102 – 
02.061.1417.8647 e 
02.061.1417.8649

319011, 319012, 
339019;339046.

449052.

0101007707.
0118007707, 

0318007707.

atual convênio n° 001/2018

Uo 04101 – 
02.061.1417.8176 e 
02.061.1417.8178

Uo 04102 - 
02.061.1417.8647 e 
02.061.1417.8649

319011, 319012, 
339019, 339030 e 

339046.
339030.

0101007707;
0118007707, 

0318007707.
 

belém/Pa, 19 de abril de 2022. // responsável pela assinatura: aNdreY diego 
da silva albUqUerqUe - secretário de administração do tjPa, em exercício.

Protocolo: 786786

.

.

coNvêNio
.

Extrato do Acordo de cooperação técnica nº. 012/2022-tJPA// 
Partes: tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará, seNai – serviÇo 
NacioNal de aPreNdizageM iNdUstrial, cNPj nº 03.785.762/0001-
39 e MilPlaN eNgeNHaria s/a, cNPj/Mf 15063096/0017-71 // objeto: 
parceria para execução do Programa de Aprendizagem Profissional Indus-
trial, assegurando aos jovens a oportunidade de desempenhar atividades 
assistente administrativo, logística e almoxarife, que contribuam para a 
sua formação profissional e geração de renda, nas dependências do Fó-
rum da comarca de Marabá. // vigência: o presente acordo vigorará pelo 
período de 08 de abril de 2022 a 03 de março de 2023. // recursos: Não 
haverá repasse de recursos. as despesas decorrentes deste acordo serão 
custeadas com recursos próprios dos partícipes. // foro: belém/Pa // data 
da assinatura: 08/04/2022//. responsável pela assinatura: célia regina 
de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do tj/Pa.

Protocolo: 786687

t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

tornar sem efeito a publicação nº 505552(Protocolo), do Diário 
Oficial nº. 34061 de 16/12/2019 – referente a adesão da Prefeitura 
Municipal de breves/Pa ao acordo de cooperação técnica nº. 025/2018//
tjPa, celebrado entre o tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará, a 
ProcUradoria geral do estado do Pará, a secretaria de fazeN-
da do estado do Pará, a secretaria MUNiciPal de fiNaNÇas, a 
secretaria MUNiciPal de assUNtos jUrÍdicos, a advocacia geral 
da UNiÃo, a ProcUradoria da fazeNda NacioNal no estado do 
Pará, a ProcUradoria federal No estado do Pará e o iNstitUto 
de estUdos de Protesto de tÍtUlos do brasil – seÇÃo Pará// 
visando a cooperação e o mútuo interesse dos partícipes em recUPerar 
os seUs resPectivos crÉditos Públicos por meio da remessa para 
Protesto, exclusivamente nos cartórios de Protesto de títulos no estado 
do Pará, das certidÕes de dÍvida ativa emitidas pela União, pelo esta-
do do Pará e seus Municípios, das decisÕes dos tribUNais de coNtas 
da União, do estado do Pará e dos seus Municípios, nos termos do artigo 
71, § 3º, e sua combinação com o artigo 75, todos da constituição da 
república federativa do brasil, e das decisÕes jUdiciais, nos termos do 
artigo 517 do código de Processo civil, independentemente de valor, cuja 
competência para propositura das respectivas ações judiciais de cobrança 
ou de execução estejam afetas às Procuradorias da União, da fazenda 
Nacional e federal no estado do Pará, Procuradorias do estado do Pará e 
dos seus Municípios, e seus órgãos de execução, na forma e nas condições 
estabelecidas em suas cláusulas.//Por razões de interesse público, confor-
me decisão da Presidência deste tjPa// desembargadora Presidente celia 
regina de lima Pinheiro.

Protocolo: 787158

.

outRAs MAtéRiAs
.

Extrato de Dispensa de Licitação n.º 003/2022 -tJPA// 
o tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará, neste ato representado 
por seu secretário de administração, em exercício, aNdreY diego da 
silva albUqUerqUe, brasileiro, residente e domiciliado em belém, capital 
do estado do Pará, portador da carteira de identidade nº 4543917 ssP/Pa, 
inscrito no cPf/Mf sob o nº. 875.021.352-00, designado pela Portaria 
nº. 0993/2022-gP de 22 de março de 2022, publicada no diário de justiça 
do dia 23 de março de 2022, no uso de suas atribuições, resolve homologar 
em favor da empresa coNserP MaNUteNÇÃo de elevadores, inscrita 
no cNPj/Mf nº 99.489.015/0001-65, com endereço na travessa Mauriti 
nº 2809 – ceP: 66.093-180 – bairro do Marco – belém/Pará – telefone: 
(91) 3246-0106 / 3246-0254, e-mail: conserp@conserpelevadores.com.
br,  a dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, inciso iv, da lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, para a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de peças para funcionamento do elevador do 
fórum cível da capital, conforme consta do processo Pa-Pro-2022/00307// 
responsável pela assinatura: aNdreY diego da silva albUqUerqUe – 
secretário de administração, em exercício.

Protocolo: 786936
Extrato do contrato nº 002/2022/tJ/PA – termo de Doação // Par-
tes: tribUNal de jUstiÇa do estado do Pará e o coNselHo esco-
lar MUNiciPal de eNsiNo fUNdaMeNtal Pa 254 KM, inscrita no cNPj/
Mf sob o nº. 05.736.185/0001-10 // objeto  do contrato: doação de bens 
móveis inservíveis// Processo: Pa-Pro-2022/01267// fundamentação le-
gal: art. 17, ii, “a” da lei nº 8.666/93// foro: cidade de belém// valor 
(depreciado) dos bens r$ 2.189,91 (dois mil, cento e oitenta e nove reais 
e noventa e um centavos)// data da assinatura do contrato: 19.04.2022// 
responsável pela assinatura: aNdreY diego da silva albUqUerqUe – 
secretário de administração do tjPa, em exercício.

Protocolo: 786857
Extrato de coNtRAto Nº 020/2022/tJPA // Partes: tribUNal de 
jUstiÇa do estado do Pará e a empresa baNco do estado do Pará 
s.a. // objeto do contrato: contratação direta do banco do estado do Pará 
s.a. para administrar o sistema financeiro da conta única de depósitos 
judiciais do Poder judiciário estadual, instituído pela lei n.º 6.750, de 
19 de maio de 2005, e regulamentado pela Portaria n.º 4.174/2014-gP.  
// origem: inexigibilidade n.º 018/2022./ valor global do contrato: r$ 
420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) // dotação orçamentária do 
tjPa: Programa de trabalho – 02.126.1417.8651 – fiscalização das recei-
tas do fundo de reaparelhamento do judiciário – frj – fonte: 0118; ele-
mento de despesa: 339039 // vigência: 07 de abril de 2022 a 07 de abril 
de 2024 // data da assinatura: 07.04.2022 // foro: belém/Pa // represen-
tante do contratante: débora Moraes gomes – secretária de administra-
ção // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento. 

Protocolo: 787424
Extrato de 2º termo Aditivo ao Acordo de cooperação técnica 
nº 011/2016-tJPA // Partes: tribunal de justiça do estado do Pará 
e o Município de rurópolis, através da Prefeitura Municipal // cNPj/Mf 
nº10.222.297/0001-93 // objeto: cessão de servidores para a realização 
de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das atividades neces-
sárias à modernização da Justiça no Município // Objeto e justificativa do 
aditivo: Prorrogação do prazo de vigência em mais 3 (três) anos // vigência 
do aditivo: início em 16/04/2022 e término em 15/04/2025 // data da as-
sinatura: 13/04/2022 // responsável pela assinatura: célia regina de lima 
Pinheiro – desembargadora Presidente do tjPa.
*categoria: termo aditivo de convênio

Protocolo: 787426
..

tRiBuNAis DE coNtAs
.

..

tRiBuNAL DE coNtAs
Do EstADo Do PARÁ

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 38.405, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce   nº 343/2022, de 
06-04-2022, protocolizado sob o expediente nº 006521/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor PaUlo sÉrgio saNtos Melo, analista auxiliar de con-
trole externo, matrícula nº 0179310, 01 (um) dia de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 28-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 18 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 786880
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PoRtARiA Nº 38.406, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce   nº 344/2022, de 
30-03-2022, protocolizado sob o expediente nº 006715/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor doUglas gabriel doMiNgUes jUNior, auditor 
de controle externo – analista de sistemas, matrícula nº 0100238, 30 
(trinta) dias de licença para acompanhar pessoa da família, nos termos do 
artigo 85 da lei nº 5.810/94, no período de 25-03 a  23-04-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 18 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 786848
PoRtARiA Nº 38.413, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce   nº 347/2022, de 
29-03-2022, protocolizado sob o expediente nº 006720/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor brYNNer barbosa de brito, auditor de controle 
externo – engenharia civil, matrícula nº 0101677, 05 (cinco) dias de licen-
ça para acompanhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 
5.810/94, no período de 23-03 a 27-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 18 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 786877
PoRtARiA Nº 38.411, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce   nº 345/2022, de 
29-03-2022, protocolizado sob o expediente nº 006717/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora aNa cristiNa castelo braNco iUdice, asses-
sor técnico de controle externo, matrícula nº 0100232, 05 (cinco) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 21-03 a 25-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 18 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 786872
PoRtARiA Nº 38.412, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce nº 346/2022, de 18-
03-2022, protocolizado sob o expediente nº 006719/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor josÉ ribaMar ferreira dos saNtos jUNior, 
Motorista, matrícula nº 0100375, 04 (quatro) dias de licença para acom-
panhar pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no 
período de 08-03 a 11-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 18 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 786875

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 38.402, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o expediente nº 005893/2022,
r e s o l v e:
desigNar o servidor Kleber da silva albUqUerqUe, matrícula n° 
0101170, para exercer em substituição o cargo em comissão de subse-
cretário de tecnologia da informação, durante o impedimento da titular, 
leda Mara soUza de o. MoNteiro, matrícula nº 0101479, no período 
de 28/03 a 26-04-2022.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 13 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 786815
PoRtARiA Nº 38.403, DE 13 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o expediente nº 005893/2022,
r e s o l v e:
desigNar o servidor vitor HUgo daNtas MoNteiro, matrícula n° 0101118, 
para exercer em substituição a função gratificada de Coordenador de Infraestru-
tura e segurança, durante o impedimento da titular, Kleber da silva albuquerque, 
matrícula nº 00101170, no período de 28/03 a 26-04-2022. 

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 13 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 786820

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 38.410, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o Memorando nº 20/2022 – Ur1 saNtarÉM, protocoliza-
do sob o expediente nº 006974/2022,
r e s o l v e:
coNceder suprimento de fundos ao servidor aNtoNio carlos sales 
ferreira jUNior, secretário de representação da Ur1/santarém, matrí-
cula nº 0101070, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
valor do suprimento: r$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Naturezas das despesas: 339030, 339036,339039
Material de consumo: (339030) – r$ 1.500,00
serviços de terceiros Pessoa física (339036) – r$ 1.500,00
serviços de terceiros Pessoa jurídica (339039) –r$ 1.000,00
Programa de trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de
recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o
término do período de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: tesouro
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do
Pará, em 18 de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 787182

.

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 38.409, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsideraNdo o expediente nº 005269/2022, de 22-03-2022, Parecer 
nº 147/2022;
r e s o l v e :
i - tornar sem efeito, a contar de 25-04-2022, a Portaria  nº 37.380, 
de 20-08-2021, que declarou vacância do cargo de auditor de controle 
externo - direito, ocupado pelo servidor rafael Kleber Moreira 
saavedra de soUza, para tomar posse em outro cargo inacumulável, a 
partir de 23-08-2021.
ii - reconduzir rafael Kleber Moreira saavedra de soUza ao cargo 
de auditor de controle externo – direito, a contar de 25-04-2022.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 18 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 786720

.

.

MiNistéRio PúBLico
.

.

.

MiNistéRio PúBLico DE
coNtAs Do EstADo Do PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 025/2022/sGcc/DAcc/MPc/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 28/2020.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
resolve:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 28/2020:
fiscal titular: cezar barroso dos santos, matrícula nº 200129;
fiscal substituto: Walbert emanuel da silva Nascimento, matrícula nº 200265;
Partícipes: Ministério Público do estado de Minas gerais - Ministério Público 
de contas do estado de Minas gerais - conselho Nacional de Procuradores–
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gerais de contas - Ministério Público de contas do estado do Pará.
objeto: intercâmbio de tecnologia e inovação, conhecimentos e bases de 
dados e o desenvolvimento conjunto de projetos e iniciativas que possibili-
tem a otimização dos recursos financeiros e humanos, podendo, inclusive, 
ser replicado para outros órgãos públicos.
art. 2º essa Portaria integra o Processo administrativo eletrônico (Pae) 
Nº 2020/404784.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
1. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
2. operacionalizar a execução do objeto;
3. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
4. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
5. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
6. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
7. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 18 de abril de 2022.
Patrick bezerra Mesquita
ProcUrador-geral de coNtas
*REPuBLicADo PoR tER sAíDo coM iNcoRREçÕEs No DoE Nº 
34.931 Do DiA 12/04/2022, Protocolo: 783619

Protocolo: 786813
PoRtARiA N° 029/2022/sGcc/DAcc/MPc/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 20/2021.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
resolve:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 20/2021:
fiscal titular: Walbert emanuel da silva Nascimento, matrícula nº 200265;
fiscal substituto: cezar barroso dos santos, matrícula nº 200129;
Partícipes: Ministério Público de contas do estado do Pará – junta comer-
cial do estado do Pará.
objeto: disciplinar o acesso as bases de dados existentes referentes aos 
atos constitutivos e alterações posteriores concernentes às empresas mer-
cantis registradas na junta comercial do estado do Pará.
art. 2º essa Portaria integra o Processo administrativo eletrônico (Pae) 
Nº 2021/98384.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
1. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
2. operacionalizar a execução do objeto;
3. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
4. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
5. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
6. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
7. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 18 de abril de 2022.
Patrick bezerra Mesquita
ProcUrador-geral de coNtas
*REPuBLicADo PoR tER sAíDo coM iNcoRREçÕEs No DoE Nº 
34.931 Do DiA 12/04/2022, Protocolo: 783629

Protocolo: 786803

PoRtARiA N° 033/2022/sGcc/DAcc/MPc/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
resolve:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação S/N:
fiscal titular: osvaldo vanderley de sousa junior, matrícula nº 200274;
fiscal substituto: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
Partícipes: Ministério Público de contas do estado do Pará - caixa econômica federal.
objeto: concessão de empréstimo consignado.
art. 2º essa Portaria integra o Processo administrativo eletrônico (Pae) 
Nº 2021/1374243.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
1. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
2. operacionalizar a execução do objeto;
3. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
4. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
5. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
6. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
7. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 18 de abril de 2022.
Patrick bezerra Mesquita
ProcUrador-geral de coNtas
*REPuBLicADo PoR tER sAíDo coM iNcoRREçÕEs No DoE Nº 
34.931 Do DiA 12/04/2022, Protocolo: 783637

Protocolo: 786806
PoRtARiA N° 020/2022/sGcc/DAcc/MPc/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 01/2016.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
resolve:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 01/2016:
fiscal titular: bárbara Pinheiro amanajás, matrícula nº 200259;
fiscal substituto: bruno antony dantas de veiga cabral, matrícula nº 200241;
Partícipes: tribunal de contas do estado do Pará – Ministério Público de 
contas do estado do Pará.
Objeto: Estabelecer cooperação educacional, técnica e científica, bem 
como compartilhamento de custos entre os convenentes, para o inves-
timento e o desenvolvimento de ações educacionais, práticas e soluções 
em tecnologia da informação, aquisição de acervo técnico e de informa-
ção, estudos, pesquisas e ações direcionadas à capacitação de servidores, 
membros e gestores públicos.
art. 2º essa Portaria integra o Processo administrativo eletrônico (Pae) 
Nº 2020/215681.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
1. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
2. operacionalizar a execução do objeto;
3. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
4. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
5. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
6. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
7. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser solicitadas 
à secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários 
com vista ao estrito cumprimento da execução do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 6º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 18 de abril de 2022.
Patrick bezerra Mesquita
ProcUrador-geral de coNtas
*REPuBLicADo PoR tER sAíDo coM iNcoRREçÕEs No DoE Nº 
34.931 Do DiA 12/04/2022, Protocolo: 783607

Protocolo: 786796
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.

DiÁRiA
.

PoRtARiA N° 158/2022/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 oli-
veira victer, para participar do “2º seMiNário NacioNal de Proces-
so 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 revogar a Portaria nº 135/2022/MPc/Pa, de 12/04/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE/PA) de 14/04/2022.
art. 2° 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, 4,5 (quatro e meia) diárias, 
correspondentes ao período de afastamento, na forma da resolução nº 
19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 3º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
deÍla barbosa Maia
ProcUradora de coNtas
secretária do colÉgio de ProcUradores de coNtas

Protocolo: 787234
.

féRiAs
.

PoRtARiA N° 151/2022/MPc/PA
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias da servidora Heliana Maria ro-
cha Martins, datado de 05/04/2022 (Protocolo Pae nº 2022/409785) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora HeliaNa Maria rocHa MartiNs, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: controle externo, 
exercendo o cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula 
nº 200180, 19 (dezenove) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
01/03/2020 a 28/02/2021, para o período de 11 a 29/07/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 18 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787215
PoRtARiA N° 150/2022/MPc/PA
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias da servidora ana carolina Matos 
lima, datado de 29/03/2022 (Protocolo Pae nº 2022/372137) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora aNa caroliNa Matos liMa, ocupante do 
cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200268, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2020 a 
30/06/2021, para o período de 09 a 13/05/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 18 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787209
PoRtARiA N° 140/2022/MPc/PA
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias da servidora silvane de fátima 
silva baltazar, datado de 31/03/2022 (Protocolo Pae nº 2022/387622) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora silvaNe de fátiMa silva baltazar, 
ocupante do cargo efetivo de assistente Ministerial de controle externo, 
matrícula nº 200105, 11 (onze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
30/06/2019 a 29/06/2020, para o período de 25/04 a 05/05/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787204

PoRtARiA N° 137/2022/MPc/PA
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias do servidor renan candido 
oliveira, datado de 05/04/2022 (Protocolo Pae nº 2022/410004) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder ao servidor reNaN caNdido oliveira, ocupante do cargo 
efetivo de analista Ministerial – especialidade: administração, matrícula 
nº 200251, 15 (quinze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
01/04/2020 a 31/03/2021, para o período de 25/04 a 01/05/2022 e de 
12 a 19/12/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787143
PoRtARiA N° 139/2022/MPc/PA
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias da servidora Priscila de oliveira 
Matos, datado de 06/04/2022 (Protocolo Pae nº 2022/415609) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora Priscila de oliveira Matos, ocupante do 
cargo em comissão de chefe de gabinete, matrícula nº 200233, 10 (dez) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 10/03/2020 a 09/03/2021, 
para o período de 02 a 11/05/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787139
..

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA N° 138/2022/MPc/PA
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de alteração de férias da servidora simone 
braga chaves Martins, datado de 01/04/2022 (Protocolo Pae nº 2022/389274) 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º alterar, de 04 a 13/07/2022 (10 dias) para 18 a 27/07/2022 (10 
dias), o gozo de férias da servidora siMoNe braga cHaves MartiNs, 
matrícula nº 200084, ocupante do cargo em comissão de assessor da 
Procuradoria, relativo ao período aquisitivo 01/02/2019 a 31/01/2020, 
concedido pela Portaria nº 226/2021/MPc/Pa, de 29/09/2021.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 13 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787149
PoRtARiA N° 136/2022/MPc/PA
o secretário do Ministério Público de contas do estado, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNsideraNdo o requerimento de férias do servidor carlos alberto de 
almeida Pantoja, datado de 25/03/2022 (Protocolo Pae nº 2022/357853), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
resolve:
art. 1º alterar, de 25 a 04/05/2022 (10 dias) e 20 a 29/06/2022 (10 dias) 
para 25 a 29/04/2022 (05 dias) e 20/06 a 04/07/2022 (15 dias), o gozo 
de férias do servidor carlos alberto de alMeida PaNtoja, matrícula nº 
200114, ocupante do cargo efetivo de agente operador de veículos, relativo 
ao período aquisitivo 30/06/2019 a 29/06/2020, concedido pelas Portarias 
nº 272/2021/MPc/Pa e 167/2021/MPc/Pa, de 23/11/2021 e 09/08/2021.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário

Protocolo: 787200
.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DA PoRtARiA Nº 003/2022-1ªPc/MPc/PA
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento apuratório Preliminar, que 
se encontra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, 
nesta cidade de belém do Pará.
PaP nº 2022/0110-7
instaurante: MiNistÉrio Público de coNtas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar estadual n° 09/1992.
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interessado: secretaria de estado de educação - sedUc
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
belém, 07 de abril de 2022.
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 787222
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 004/2022-1ªPc/MPc/PA
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento apuratório Preliminar, que 
se encontra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, 
nesta cidade de belém do Pará.
PaP nº 2022/0111-9
instaurante: MiNistÉrio Público de coNtas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar estadual n° 09/1992.
interessado: secretaria de estado de esporte e lazer - seel
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
belém, 07 de abril de 2022.
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 787223
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 005/2022-1ªPc/MPc/PA
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento apuratório Preliminar, que 
se encontra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, 
nesta cidade de belém do Pará.
PaP nº 2022/0112-0
instaurante: MiNistÉrio Público de coNtas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar estadual n° 09/1992.
interessado: Universidade do estado do Pará - UePa
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
belém, 07 de abril de 2022.
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 787225
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 002/2022-1ªPc/MPc/PA
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento apuratório Preliminar, que 
se encontra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, 
nesta cidade de belém do Pará.
PaP nº 2022/0109-0
instaurante: MiNistÉrio Público de coNtas do estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar estadual n° 09/1992.
interessado: secretaria de estado de cultura – secUlt
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
belém, 07 de abril de 2022.
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 787230

.

.

MiNistéRio PúBLico
Do EstADo Do PARÁ

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 1841/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do e-mail datado de 18/4/2022,
r e s o l v e:
desigNar a Promotora de justiça MôNica rei Moreira freire para exer-
cer a função de chefe de gabinete da Procuradoria-geral de justiça, durante 
o afastamento da titular, ÉriKa MeNezes de oliveira, no dia 18/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 18 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 787167

.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

Núm. da Dispensa: 012/2022-MP/PA.
item 01 – Diagramação Eletrônica do relatório de atividades da 
Administração superior do MPPA
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa teixeira iMPressÃo 
digital e solUÇÕes gráficas ltda-ePP (cNPj: 17.615.848/0001-28).
objeto: Prestação de serviços especializados de diagramação eletrônica do 
relatório de atividades da administração superior do MPPa.
valor total: r$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
item 02 – impressão e acabamento do livro/relatório da administração 
superior do MPPa e item 03 – impressão de relatório de atividades da 
administração superior do MPPa (arquivo enviado pelo MPPa).
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa MMM saNtos 
editora ePP (cNPj 07.015.922/001-11).
objeto: Prestação de serviços especializados de impressão e acabamento 
do relatório de atividades da administração superior do MPPa.
valor total: r$ 11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais)
fundamento legal: art. 24, ii, da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 13/04/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. elemento de 
despesa: 339039. fonte de recurso: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar júnior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 787261

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1762/2022-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 lUcas de aNdrade de oliveira, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2544, lotado na Promotoria de jus-
tiça de são domingos do araguaia, a importância de r$ 600,00 (seiscentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplica-
ção 4/4 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$ 600,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 13 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1763/2022-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 aNa PaUla reis MiraNda, assessora 
de ProMotoria de jUstiÇa de 1ª eNtrâNcia, Matrícula n.º 999.3178, 
lotada na Promotoria de justiça de jacundá, a importância de r$ 890,00 
(oitocentos e noventa reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, 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$ 890,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 13 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1764/2022-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 Maria eliaNe de araújo freres, aUxi-
liar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.2131, lotada na Promotoria 
de justiça de Pacajá, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil 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$ 700,00
3390-39 - o.s. terceiros – P. jurídica - 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, 13 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1765/2022-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 cláUdia isaNa beNtes batista, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.1321, lotada na Promotoria de jus-



diário oficial Nº 34.940   111Quarta-feira, 20 DE ABRIL DE 2022

tiça de Prainha, a importância de r$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 680,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 13 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1766/2022-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 MaNUel de jesUs vilariNHo MoNteiro, 
aUxiliar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1347, lotado na Promo-
toria de justiça de tailândia, a importância de r$ 1.400,00 (hum mil e qua-
trocentos 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$ 1.400,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 13 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1767/2022-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 claUdia regiNa goMes PaNtaleÃo, aUxi-
liar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.1304, lotada na Promotoria 
de justiça de são francisco do Pará, a importância de r$ 700,00 (setecen-
tos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 700,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 13 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1844/2022-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 lUcas de aNdrade de oliveira, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2544, lotado na Promotoria de jus-
tiça de são domingos do araguaia, a importância de r$ 1.500,00 (hum 
mil e quinhentos 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$ 1.400,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica r$ 100,00
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, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1845/2022-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 claYtoN WoNgHaN da silva, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n. 999.963, lotado na Promotoria de justiça de 
barcarena, a importância de r$ 3.000,00 (três mil 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$ 1.500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - r$ 1.500,00
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, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

PoRtARiA Nº 1846/2022-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 allaN rodrigo dias MesqUita, assessor 
de ProMotoria de jUstiÇa de 2ª eNtrâNcia, Matrícula n.º 999.2289, 
lotado na Promotoria de justiça da vigia, a importância de r$ 700,00 (se-
tecentos 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$ 700,00
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, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1848/2022-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 jorge lUiz esteves dias, aUxiliar de ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1164, lotado na divisão de Patrimônio, a 
importância de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/4 até 10/6/2022, conforme 
abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.122.1494.8760
governança e gestão
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - r$ 2.000,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1849/2022-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 oliveira do NasciMeNto, aUxi-
liar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.759, lotada na Promotoria de 
justiça de redenção, a importância de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 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
339030 - Material de consumo - r$ 1.500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - r$ 1.000,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1850/2022-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 jus-
tiça de Paragominas, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil 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$ 2.000,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1852/2022-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 tHaYse oliveira PaNtoja, aUxiliar de ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.1833, lotada no departamento de obras 
e Manutenção, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 6/4 até 5/6/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.122.1494.8760
governança e gestão
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.500,00
3390-39 - o.s. terceiros – P. jurídica - r$ 2.000,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
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quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1854/2022-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 joÃo edUardo boNatto costa, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.1824, lotado na Promotoria de jus-
tiça de benevides, a importância de r$ 500,00 (quinhentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 11/4 até 
10/6/2022, 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
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, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1855/2022-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 tatiaNa MoNtibeller PaixÃo, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n. 999.1284, lotada na Promotoria de jus-
tiça de Parauapebas, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 6/4 até 
5/6/2022, 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$ 3.000,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - r$ 2.000,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1856/2022-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 KleYsoN da silva saldaNHa vascoNcelos, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.° 999.1121, lotado na Promotoria de justiça 
de capanema, a importância de r$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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$ 2.500,00
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, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
PoRtARiA Nº 1857/2022-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 MiltoN rodrigUes de carvalHo, aUxiliar 
de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2858, lotado na Promotoria de jus-
tiça de Mocajuba, a importância de r$ 400,00 (quatrocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 6/4 até 
5/6/2022, 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$ 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, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

Protocolo: 786930

.

.
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ExtRAto DE AtA DA 3ª sEssão oRDiNÁRiA Do coLéGio DE PRo-
cuRADoREs DE JustiçA
data: 07/04/2022 (quinta-feira)
Horário: 10h
local: Plenário do colégio de Procuradores de justiça do estado do Pará
Presidência: Procuradora-geral de justiça, em exercício, Ubiragilda silva Pimentel
secretária: Procuradora de justiça ana tereza do socorro da silva abucater
AssuNtos ADMiNistRAtivos
coMPareceraM:
estiveram presentes a Procuradora-geral de justiça, em exercício, Ubiragil-
da silva Pimentel; os Procuradores de justiça Manoel santino Nascimento 
junior, raimundo de Mendonça ribeiro alves, cláudio bezerra de Melo, 
luiz cesar tavares bibas, geraldo de Mendonça rocha, francisco barbosa 
de oliveira, dulcelinda lobato Pantoja, Marcos antônio ferreira das Neves, 
adélio Mendes dos santos, ricardo albuquerque da silva, Mario Nonato 
falangola, Maria da conceição de Mattos sousa, leila Maria Marques de 
Moraes, Maria tércia ávila bastos dos santos, estevam alves sampaio 
filho, jorge de Mendonça rocha, Hezedequias Mesquita da costa, Maria 
célia filocreão gonçalves, cândida de jesus ribeiro do Nascimento, Maria 
do socorro Martins carvalho Mendo, Nelson Pereira Medrado, rosa Maria 
rodrigues carvalho, Hamilton Nogueira salame, Waldir Macieira da costa 
filho, sérgio tibúrcio dos santos silva; e ana tereza do socorro da silva 
abucater, secretária do colégio de Procuradores de justiça.
1. Assunto: Justificativas de falta:
Justificaram a ausência os Drs. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, Mariza 
Machado da silva lima, em consulta odontológica e antônio eduardo bar-
leta de almeida.
1. assunto: afastamento das funções ou da carreira.
Não houve registro de férias nem de licenças.
1. assunto: aprovação de atas.
a ata da sessão ordinária de 03/03/2022 foi aprovada por unanimidade. 
registrada a abstenção dos Procuradores de justiça que não estiveram 
presentes à retro citada sessão.
1. assunto: comunicações da secretaria.
a secretária deu conhecimento ao Plenário do relatório analítico semes-
tral das atividades desenvolvidas pela ouvidoria-geral do Ministério Público 
(ogMP) do segundo semestre de 2021 (protocolo nº 2874/2022).
a secretária deu conhecimento ao Plenário do relatório estatístico trimes-
tral das atividades desenvolvidas pela ogMP no período de 01 de outubro 
a 31 de dezembro de 2021 (protocolo nº 2941/2022).
a secretária comunicou que a dra. rosa carvalho renunciou ao cargo de 
membro da comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de 
Comendas de Mérito Institucional; o Dr. Estevam Sampaio se prontificou 
a assumir o encargo e teve seu nome aprovado por unanimidade; a 
Procuradoria-geral de justiça providenciará a emissão de Portaria 
específica para formalizar o ato.
a secretária informou que a Procuradora de justiça socorro Mendo, na qua-
lidade de relatora do processo nº 037/2021-cPj, ao qual foram apensados 
os autos de exceções de suspeição ou impedimento opostas contra os Pro-
curadores de justiça Marcos antônio e Nelson Medrado, alegando que, “nos 
termos do que prevê o art. 156 da lei complementar nº 057/2006, a pre-
sente exceção deve ser arguida perante o conselho superior do Ministério 
Público, Órgão superior competente para julgar processos dessa natureza”, 
devolveu os autos “à secretaria do colégio de Procuradores de justiça 
para que tome as medidas necessárias ao regular processamento do feito”. 
destarte, considerando que, na vigência da lei complementar estadual nº 
057, de 06 de julho de 2006, o colegiado se julgou competente, processou 
e julgou exceções de suspeição e impedimento opostas contra seus pró-
prios membros em processos administrativos com tramitação no cPj, con-
forme Acordão 007/2014-CPJ, publicado no Diário Oficial nº 32.669, edição 
de 24/06/2014,  processo da relatoria do Procurador de justiça raimundo 
de Mendonça ribeiro alves, submeteu o caso ao Plenário para que delibere 
sobre a incompetência do e. colégio para processar e julgar exceções de 
suspeição e impedimento opostas contra seus próprios membros em pro-
cessos administrativos em tramitação no cPj, por ausência de previsão le-
gal, e a consequente remessa dos autos ao conselho superior do Ministério 
Público para regular processamento das exceções opostas. o dr. raimundo 
de Mendonça pediu vistas. a apreciação do tema terá continuidade na pró-
xima sessão ordinária do cPj. cientes os presentes.
1. assunto: Palavra franqueada.
Nada a consignar.
1. assunto: escolha do nome do prédio do Ministério Público do estado do 
Pará (MPPa) em conceição do araguaia.
a secretária esclareceu que, concluído o levantamento pelo departamento de 
recursos Humanos, foram listados 26 (vinte e seis) membros do Ministério 
Público, já falecidos, que atuaram na Promotoria de justiça de conceição do 
araguaia, razão pela qual foi formalizado processo e distribuído a um dos 
membros da comissão Permanente de assuntos administrativos e técnicos 
para a devida análise. a dra. dulcelinda Pantoja, relatora do processo, se 
manifestou no sentido de que constatou a inexistência de critérios objetivos 
para filtrar e hierarquizar os indicados, razão pela qual vai baixar os autos em 
diligência antes de submeter ao colegiado para deliberação.
coMissÕEs tEMÁticAs
1. Processo nº 001/2021-cPj. origem: Procuradoria-geral de justiça. trami-
tação: comissão Permanente de assuntos institucionais e outorga de comen-
das. relator: Procurador de justiça francisco barbosa de oliveira. vistor: Pro-
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curador de justiça Marcos antônio ferreira das Neves. assunto: interpretação 
e aplicação do art. 14, caput, da resolução nº 025/2011-cPj, de 2011, com 
relação à atuação da Promotoria de justiça agrária de redenção nos feitos 
recebidos por distribuição em decorrência de arguição de suspeição.
a Presidente retira o processo de pauta e determina a devolução dos autos 
à Procuradoria-geral de justiça.
1. Processo nº 001/2022-cPj. origem: Procuradoria-geral de justiça. tra-
mitação: comissão Permanente de assuntos administrativos e técnicos. 
relator: Procurador de justiça geraldo de Mendonça rocha. assunto: Pro-
jeto de resolução que regulamenta o auxílio-saúde previsto na lei estadual 
nº 8.330, de 29 de dezembro de 2015, e na resolução cNMP nº 223, de 
16 de dezembro de 2020.
Por maioria, deliberou o e. colégio pela aprovação do projeto de resolução 
sob exame, nos termos do parecer da comissão Permanente de assuntos 
administrativos e técnicos, vencido o Procurador de justiça Marcos antônio. a 
Presidente determinou que a secretaria do colégio de Procuradores de justiça 
elabore estudo de modificação da Resolução nº 002/2018-CPJ, para disci-
plinar a leitura em Plenário apenas do parecer da comissão, assegurado ao 
membro vencido o direito de inserir nos autos seu parecer divergente.
PRocEssos ADMiNistRAtivos
1. Processo nº 039/2021-cPj. recorrente: Promotor de justiça alan Pierre 
chaves rocha. recorrida: Procuradoria-geral de justiça. relator: Procura-
dor de justiça Hezedequias Mesquita da costa. assunto: recurso contra 
a decisão que aplicou penalidade ao recorrente nos autos do Processo 
administrativo disciplinar (Pad) nº 102/2019-cgMP.
a Presidente anunciou o adiamento da apreciação do processo para a pró-
xima sessão ordinária do e. colegiado, a pedido do advogado do recorren-
te, deferido pelo relator. cientes os presentes.
1. Processo nº 051/2021-cPj. recorrente: Monica Pimentel alves Pereira. ad-
vogada: cydia emy Pereira ribeiro, oab/Pa nº 7623. recorrida: corregedo-
ria-geral do Ministério Público. interessadas: Promotoras de justiça Maria de 
belém santos e ioná silva de souza Nunes. relatora: Procuradora de justiça 
Mariza Machado da silva lima. assunto: recurso contra a decisão que arqui-
vou o Procedimento disciplinar Preliminar (PdP) nº 014/2021-cgMP.
a Presidente anunciou o adiamento da apreciação do processo nº 
051/2021-cPj para a próxima sessão ordinária do e. colegiado, devido a 
ausência justificada da Relatora. Cientes os presentes.
o QuE couBER
Nada a consignar.
a sessão foi encerrada às 13h:45m.
Para constar, eu, ana tereza do socorro da silva abucater, 
_________________________, secretária do colégio de Procuradores de 
justiça, redigi este extrato de ata que, depois de lido e achado conforme, 
será assinado pela Presidente.
Ubiragilda silva PiMeNtel
Procuradora-geral de justiça, em exercício
Presidente do colégio de Procuradores de justiça, em exercício

Protocolo: 786944
Republicada por alteração na original publicada no D.o.E. de 12 de 
abril de 2022
PoRtARiA Nº 0194/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradora-geral de jUstiÇa Para a área tÉcNico 
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 820/2021-MP/Pgj de 12 de abril de 2021,
coNsideraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
estado, de 08/5/2019;
coNsideraNdo a escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de justiça cíveis, datadas de 28 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo a escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de justiça criminais, datada de 21 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r e s o l v e: 
 art. 1º - coNvocar os servidores relacionados no anexo único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de execução de segundo grau do Ministério Público do 
estado do Pará, no período de 14, 15, 16 e 17/04/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei esta-
dual nº 5.810/94.  
ANExo úNico
EscALA DE PLANtão DE sERviDoREs
PRocuRADoRiA DE JustiçA cívEL e PRocuRADoRiA DE JustiçA cRiMiNAL
PERíoDo:  14, 15, 16 e 17/04/2022
em observância a resolução nº 006/2019-cPj, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês abril de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de justiça cíveis, datada de 28 de março de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de justiça criminais, datada de 21 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do estado do Pará.
dia 14/04/2022 (quinta-feira) - Ponto facultativo
rePreseNtaNte do qUadro tÉcNico-jUrÍdico
fernando lucas Miranda capucho (assessor da Procuradoria cível)
anselmo de jesus queiroz da costa (assessor da Procuradoria criminal)
dia 15/04/2022 (sexta-feira) - Paixão de cristo - feriado Nacional (lei fe-

deral nº 1.408/1951)
rePreseNtaNte do qUadro tÉcNico-jUrÍdico
dispensado conforme art. 2º da Portaria nº 3710/2015, de 
25/06/2015  (assessor da Procuradoria cível)
laís cristina silva safe de Matos (assessora da Procuradoria criminal)
dia 16/04/2022 (sábado)
rePreseNtaNte do qUadro tÉcNico-jUrÍdico
claudinete lobato Monteiro (assessora da Procuradoria cível)
gláucia Miranda chada (assessora da Procuradoria criminal)
dia 17/04/2022 (domingo) - Páscoa
rePreseNtaNte do qUadro tÉcNico-jUrÍdico
elizabeth santos lima bemerguy (assessora técnica especializada Procuradoria cível)
andré áderson cordeiro diniz (assessor da Procuradoria criminal)
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 belém, 11 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 786939
PoRtARiA Nº 0213/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradora-geral de jUstiÇa Para a área tÉcNico 
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 820/2021-MP/Pgj de 12 de abril de 2021,
coNsideraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
estado, de 08/5/2019;
coNsideraNdo a escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de justiça cíveis, datadas de 28 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo a escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de justiça criminais, datada de 30 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do estado do Pará;
coNsideraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos senhores 
membros do Parquet escalados para o plantão institucional do segundo grau.
r e s o l v e:
 art. 1º - coNvocar os servidores relacionados no anexo único desta 
Portaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de execução de segundo grau do Ministério Público do 
estado do Pará, no período de 21, 22, 23 e 24/04/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei estadual nº 5.810/94.
ANExo úNico
EscALA DE PLANtão DE sERviDoREs
PRocuRADoRiA DE JustiçA cívEL e PRocuRADoRiA DE JustiçA cRiMiNAL
PERíoDo:  21, 22, 23 e 24/04/2022
em observância a resolução nº 006/2019-cPj, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês abril de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de justiça cíveis, datada de 28 de março de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de justiça criminais, datada de 30 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do estado do Pará.
dia 21/04/2022 (quinta-feira)
REPREsENtANtE Do QuADRo técNico-JuRíDico
leandro de Medeiros gomes (assessor da Procuradoria cível)
leonardo fonseca Marruaz da silva (assessor técnico especializado da Pro-
curadoria criminal)
dia 22/04/2022 (sexta-feira)
REPREsENtANtE Do QuADRo técNico-JuRíDico
Maria clara costa vasconcelos (assessora técnica especializada Procuradoria cível)
leonardo fonseca Marruaz da silva (assessor técnico especializado da Pro-
curadoria criminal)
dia 23/04/2022 (sábado)
REPREsENtANtE Do QuADRo técNico-JuRíDico
fernando Maroja silveira (assessor da Procuradoria cível)
thais Maria teixeira costa Peixoto (assessora técnica especializada da Pro-
curadoria criminal)
dia 24/04/2022 (domingo)
REPREsENtANtE Do QuADRo técNico-JuRíDico
roberto brunno carnaúba de barros (assessor técnico especializado da 
Procuradoria cível)
laís cristina silva safe de Matos (assessora da Procuradoria criminal)
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 19 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 786951
PoRtARiA Nº 0215/2022-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:
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PRotocoLo NoME ExERcício Nº DE 
DiAs PERíoDo

117071/2022 aMaNda borges de oliveira 2021/2022 30 02 a 
31/05/2022

118049/2020 aNa PaUla daNtas NerY 2019/2020 27 19/11 a 
15/12/2020

113538/2020 aNelice foNseca beleM leitao silva 2019/2020 24 20/07 a 
12/08/2020

114830/2020 elizeU de PaUla gUiMaraes jUNior 2019/2020 17 20/07 a 
05/08/2020

116271/2022 fraNcYNete Melo e silva 2013/2014 22 26/04 a 
17/05/2022

126762/2020 jorge lUiz esteves dias 2019/2020 30 16/11 a 
15/12/2020

117416/2022 jose geraldo NasciMeNto velloso 
da silva 2019/2020 08 20 a 

27/06/2022

125276/2020 lila Mello e silva gUiMaraes 
reNdeiro 2019/2020 30 10/11 a 

09/12/2020

110506/2022 liliaN vascoNcelos da Nobrega 2019/2020 06 17 a 
22/10/2022

114591/2022 reNaN castro Neves 2021/2022 30 04/07 a 
02/08/2022

117053/2022 sidNeY MasaHarU MatsUNaga 2020/2021 19 09 a 
27/05/2022

 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 787001
PoRtARiA Nº 0207/2022-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

114268/2022 adriaNo Maia correa 2021/2022 18/04 a 
17/05/2022 18/04/2022 30

110144/2022 alexsaNdro de soUza 
alMeida 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

115494/2020 aNa PaUla daNtas NerY 2019/2020 17/07 a 
15/08/2020 20/07/2020 27

113954/2022 aNa PaUla reis MiraNda 2020/2021 04/04 a 
03/05/2022 04/04/2022 30

117496/2022 carla forte cavalcaNte 2021/2022 04/04 a 
03/05/2022 18/04/2022 16

114286/2022 carlos alberto da 
costa solaNo 2021/2022 03/03 a 

01/04/2022 23/03/2022 10

141030/2021 diogo alvareNga 
solaNo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

140839/2021 dioNisio e soUza goMes 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

112453/2022 doUglas jose de PiNHo 2021/2022 01 a 
30/03/2022 01/03/2022 30

141024/2021 eder alves Moreira de 
alMeida 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

114832/2020 elizeU de PaUla gUiMa-
raes jUNior 2019/2020 05/03 a 

03/04/2020 18/03/2020 17

109005/2022 elleN da costa vaz 2021/2022 18/02 a 
19/03/2022 25/02/2022 23

141008/2021 ferNaNdo lUcas MiraN-
da caPUcHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

141121/2021 HUgo alessoN Passos 
da silva 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

115049/2020 jeaNNe MarY falcao 
qUeriNo 2018/2019 13 a 

17/07/2020 13/07/2020 05

114026/2022 jessiKa elisea MartiNs 
de aqUiNo 2021/2022 15/03 a 

13/04/2022 22/03/2022 23

113386/2020 jorge lUiz esteves dias 2019/2020 15/06 a 
14/07/2020 15/06/2020 30

114362/2022 KelleN cristiNa alves 
de soUza barreiros 2021/2022 01 a 

30/04/2022 01/04/2022 30

140685/2021 larissa estela dias 
MarqUes da silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

113839/2022 leNa veiga e silva 
aNdrade 2021/2022 07/03 a 

05/04/2022 21/03/2022 16

123778/2020 lila Mello e silva gUi-
Maraes reNdeiro 2019/2020 06/10 a 

04/11/2020 06/10/2020 30

128282/2020 liliaN vascoNcelos da 
Nobrega 2019/2020 16/11 a 

05/12/2020 30/11/2020 06

109877/2022 lUiza tabosa loUreiro 
liMa 2021/2022 07/03 a 

05/04/2022 07/03/2022 30

112881/2022 Marcio de leao MartiNs 2021/2022 07/03 a 
05/04/2022 14/03/2022 23

113832/2022 Marco aNtoNio da silva 
castro 2020/2021 07/03 a 

05/04/2022 21/03/2022 16

140862/2021 Maria da gloria viceNte 
NasciMeNto araUjo 2020/2021 15/07 a 

13/08/2021 04/08/2021 10

141179/2021 Maria deUziaNa foNseca 
leao 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

109028/2022 MaYara tUaNe oliveira 
de araUjo 2021/2022 03/03 a 

01/04/2022 03/03/2022 30

109911/2022 otavio aUgUsto soares 
leite jUNior 2021/2022 15/03 a 

13/04/2022 15/03/2022 30

114416/2022 Pedro PaUlo dias silva 2021/2022 01 a 
30/04/2022 01/04/2022 30

140886/2021 rafael rodrigUes de 
soUza 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

141153/2021 reNaN castro Neves 2021/2022 17/01 a 
15/02/2022 17/01/2022 30

141144/2021 reNata eleN soUsa 
godiNHo 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

109291/2022 rosaNa ribeiro lUiz 2021/2022 02 a 
31/03/2022 02/03/2022 30

109119/2022 vereNa barros freire 
costa 2020/2021 03/03 a 

01/04/2022 03/03/2022 30

 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belÉM, 18 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 786998
PoRtARiA Nº 0217/2022-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:
coNceder e aUtorizar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, 
de acordo com o art. 98 da lei estadual n.º 5.810/1994, ao servidor do 
Ministério Público do estado do Pará, conforme quadro:

PRotocoLo NoME PARcELA tRiêNio PERíoDo

116659/2022 edNeY josUe soUza calaNdriNi 2ª 2001/2004 11/07 a 
09/08/2022

 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 787006
PoRtARiA Nº 0214/2022-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

117209/2022 aMaNda silvia silva soUza 
NogUeira 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022
09/01 a 

07/02/2023

122084/2020 aNa beatriz Pedroso botelHo 
PicaNco 2019/2020 01 a 30/12/2020 01 a 

30/09/2021

116880/2022 aNa Maria Helfer 2021/2022 18/07 a 
16/08/2022

19/07 a 
17/08/2022

125282/2020 MicHelle di NazaretH loUrei-
ro cavalcaNte 2019/2020 01 a 30/10/2020 13/10 a 

11/11/2020

 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 787004
EDitAL DE ARQuivAMENto Nº 001/2022-MP/PJ/Dcc
a ProMotoria de jUstiÇa de defesa do cidadÃo e da coMUNidade 
de belÉM, por intermédio do Promotor de justiça que abaixo subscreve, 
no uso de suas atribuições legais, em atenção, por analogia, ao dispos-
to no art. 8º, § 5º, da resolução nº 007/2019-cPj, vem por meio deste 
edital, cientificar os membros do “Comitê Independente de Saneamento 
e Meio ambiente de belém”, e a todos quantos possam interessar, do ar-
qUivaMeNto da Notícia de fato siMP n. 001638-125/2021, cujos autos 
encontram-se em pasta própria nesta Promotoria de justiça, informando 
que, contra a referida decisão, cabe apresentação de recurso ao conselho 
superior do Ministério Público do estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias 
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a contar da data da publicação do presente edital, nos termos do art. 8º, § 
6º, da resolução n. 007/2019-cPj.
belém, 19 de abril de 2022.
firMiNo araújo de Matos
Promotor de justiça de defesa do cidadão e da comunidade de belém

Protocolo: 786986
ExtRAto DE PoRtARiA
a 3ª Promotora de justiça da infância e juventude de belém, com funda-
mento no artigo 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 0058423-003/2021, que se encontra à 
disposição na 3ª Promotoria de justiça da infância e juventude de belém, 
situada na rua ângelo custódio n° 85, bairro cidade velha, belém/Pa, ceP 
66.023-090; telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
Portaria nº 003/2022-MP/3ªPjij
reqUereNte: HedivaNia liMa loPes
reqUerido: “jUliaNa”
assunto: Necessidade de continuar a realização de diligências para a resolução 
satisfatória da demanda oriunda da Notícia de fato nº 0058423-003/2021.
ProMotora de jUstiÇa – silvia braNcHes siMÕes

Protocolo: 786976
Extrato da PoRtARiA nº 025/2022-MP-3º PJ/MA/Pc/Hu – bel
o 3º ProMotor de jUstiÇa do Meio aMbieNte, PatriMôNio cUltUral, 
HabitaÇÃo e UrbaNisMo de belÉM, torna pública a Portaria nº 025/2022-MP-
3º Pj/Ma/Pc/HU – bel que instaura o Procedimento administrativo nº 058371-
003/2021 na Promotoria de justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de belém, sito na rua ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
data da instauração: 13.04.2022
objeto: apurar irregularidade na instalação de empresa denominada em-
presa vigilância Marex, com sede no conjunto Promorar, quadra, rua 17, 
nº 41, bairro Marancagalha, nesta cidade.
Promotor de justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 787060
Extrato da PoRtARiA nº 024/2022-MP-3º PJ/MA/Pc/Hu – bel
o 3º ProMotor de jUstiÇa do Meio aMbieNte, PatriMôNio cUltUral, 
HabitaÇÃo e UrbaNisMo de belÉM, torna pública a Portaria nº 024/2022-MP-
3º Pj/Ma/Pc/HU – bel que instaura o Procedimento administrativo nº 001676-
125/2021 na Promotoria de justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de belém, sito na rua ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
data da instauração: 13.04.2022
objeto: apurar irregularidade na construção de residência na Passagem santa 
Helena, nº 249, av. Marquês de Herval, bairro Pedreira, nesta cidade.
Promotor de justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 787062
Extrato da recomendação n. REcoMENDAção Nº 04/2022-MPPA/stM/7ªPJ
REcoMENDAção Nº 04/2022-MPPA/stM/7ªPJ, o MiNistÉrio Público es-
tado, por intermédio da Promotora de justiça agrária da 2ª região, no uso de 
suas atribuições constitucionais e legais, expede a presente recoMeNdaÇÃo 
legal em que recoMeNda a empresa eqUatorial Pará distribUidora 
de eNergia s.a, concessionária de serviços públicos de distribuição de ener-
gia elétrica, inscrita no cNPj n° 04.895.728/0001-80, com sede na rodovia 
augusto Montenegro, Km 8,5, coqueiro, ceP: 66.823-010, belém/Pa, e seus 
prepostos, no que couber, a adoção de medidas concretas, como a instalação 
de equipamentos e a realização de obras essenciais à garantia do Programa 
luz para todos às comunidades contempladas pelo referido Programa no ra-
mal do bec, município de oriximiná. fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, quais 
providências foram adotadas visando o atendimento dos termos da presente 
recoMeNdaÇÃo, esclarecendo que a omissão de resposta ensejará interpre-
tação negativa de atendimento. a omissão na remessa de resposta no prazo 
estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da recomenda-
ção, ensejando a adoção das medidas legais pertinentes visando a obtenção 
do resultado pretendido com a expedição da presente recomendação, nos ter-
mos do art. 11 da resolução cNMP nº 164, de 28 de março de 2017. HereNa 
Neves MaUÉs corrêa de Melo, ProMotora de jUstiÇa da 2ª regiÃo 
agrária. santarém-Pa, 18 de abril de 2022.

Protocolo: 787067
PoRtARiA N.º 019/2022-MP/3ªPJDiAt/BELéM-PA
Nf nº 000777-112/2021
a dra. elaine carvalho castelo branco, Promotora de justiça titular da 3ª 
Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, 
e de acidentes de trabalho de belém, usando de suas atribuições, e
coNsideraNdos (constam na versão original)
resolve: instaurar o presente ProcediMeNto adMiNistrativo, 
objetivando garantir a tutela de interesses individuais indisponíveis, em 
especial quanto a dispensação de faldas geriátricas ao sr. celso raiMUNdo 
raMos, pessoa idosa, nomeando para servir como secretário, o servidor 
ELIZEU DE PAULA GUIMARAES JUNIOR, que deverá fiel e zelosamente 
cumprir as suas funções, determinando, desde já, as seguintes diligências: 1. 
autue-se esta Portaria, juntamente com toda a documentação pertinente; 
2. encaminhe-se cópia desta Portaria à Procuradoria-geral de justiça, à 
corregedoria-geral do Ministério Público e ao centro de apoio operacional da 
Cidadania; 3. Afixe-se esta PORTARIA no local de costume, providenciando-
se a remessa de cópia para publicação (artigo 4º, inciso vi, da resolução n.º 
23/2007-CNMP); 4. Oficie-se a NUPS/SESMA para providências e informações, 
encaminhando-se cópia da Portaria; após, retornem os autos conclusos a 
esta Presidência, para ulteriores deliberações.
belém-Pa, 18 de abril de 2022.
elaiNe carvalHo castelo braNco
3ª Promotora de Justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, Idosos e 
acidentes de trabalho

Protocolo: 787196

PoRtARiA Nº 1839/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais, 
e considerando os termos do ofício nº 03/2022-Ne/MPPa, de 8/4/2022, 
protocolizado no “siP” sob o nº 5464/2022, em 8/4/2022,
r e s o l v e:
aUtorizar o Promotor de justiça josÉ edvaldo Pereira sales, coor-
denador do Núcleo eleitoral do centro de apoio operacional cível, Proces-
sual e do cidadão, sem ônus para o Ministério Público do estado do Pará, 
a se deslocar desta Capital a Macapá, no período de 28 a 29/4/2022, a fim 
de participar, como palestrante, do “ciclo de estudos de direito eleitoral”, 
promovido pela escola judiciária eleitoral do amapá.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 18 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 787190
PoRtARiA Nº 0212/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/Pgj, de 12/1/2018, publicada no d.o.e. de 15/1/2018;
coNsideraNdo os termos do ofício nº 005/2022-lc-MP/Pa, de 
26/1/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 1018/2022, em 27/1/2022;
coNsideraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 165;
coNsideraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
r e s o l v e:
i - iNstaUrar sindicância administrativa investigatória, objetivando o es-
clarecimento dos fatos e a identificação de eventual autoria.
ii - desigNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e sindicância, constituída por meio da Portaria nº 0812/2022-
MP/Pgj, de 3/3/2022, publicada no d.o.e. de 7/3/2022, composta pelos 
servidores estáveis carlos viNÍciUs reis dos saNtos (Presidente), 
joel carlos de oliveira assUNÇÃo e rodrigo rosa de soUza 
(Membros), para atuarem no procedimento.
iii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 18 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 787199
Extrato da PoRtARiA N.º 019/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000562-179/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde do 
rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 021/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal bom jesus iv.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787148
Extrato da PoRtARiA N.º 016/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000548-179/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde do 
rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 011/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal santa rita ii.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787142
Extrato da PoRtARiA N.º 017/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000560-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 019/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal cristo rei i.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787144
Extrato da PoRtARiA N.º 018/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000555-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
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do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 016/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal santa Marta.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787145
Extrato da PoRtARiA N.º 021/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000561-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 020/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal boa esperança.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787153
Extrato da PoRtARiA N.º 020/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000556-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 017/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal são joão ii.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787151
Extrato da PoRtARiA N.º 015/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000549-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 012/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal rosa vermelha.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787141
Extrato da PoRtARiA N.º 013/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000551-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 014/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal são josé iv.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787126
Extrato da PoRtARiA N.º 014/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000550-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 013/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal rodrigues barroso.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787132
Extrato da PoRtARiA N.º 010/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 23 - cNMP, 
de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto adMiNistrativo 
siMP Nº 000543-179/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de jus-
tiça de alenquer, situada na travessa visconde do rio branco, s/N, bairro centro 
– alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. Portaria N.º 009/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal são damião.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787110

Extrato da PoRtARiA N.º 009/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000559-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 018/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal Pedro anacleto de souza.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787106
Extrato da PoRtARiA N.º 012/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000552-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 015/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal boa esperança.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787120
Extrato da PoRtARiA N.º 011/2022-MPPA/PJA
o Promotor de justiça de alenquer, com fundamento no art. 54, vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi da resolução nº 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do ProcediMeNto 
adMiNistrativo siMP Nº 000544-179/2022, que se encontra à disposi-
ção na Promotoria de justiça de alenquer, situada na travessa visconde 
do rio branco, s/N, bairro centro – alenquer/Pa – fone: (93) 3526-1121. 
Portaria N.º 010/2022-MPPa/Pja.
interessados: Ministério Público do estado do Pará– Prefeitura Municipal de 
alenquer- secretaria Municipal de educação
assunto: acompanhar e fiscalizar as condições estruturais e de funciona-
mento da escola Municipal joão do vale.
Pedro reNaN cajado brasil - Promotor de justiça titular de alenquer.

Protocolo: 787118
Republicada por incorreção no D.o.E. de 08 de abril de 2022
PoRtARiA Nº 0178/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, área tÉcNico-adMiNistra-
tiva, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
4586/2022, em 24/03/2022; e
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 1474/2011-MP/Pgj, de 
5/4/2011, publicada no d.o.e. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
tempo integral aos servidores da instituição,
r e s o l v e:
coNceder à servidora tHais alessaNdra NUNes bastos, ocupante do 
cargo de auxiliar de administração, lotada na assessoria de Planejamento, 
Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da 
lei estadual no 5.810, de 24/1/1994, durante o afastamento da servidora 
titular da referida gratificação, EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO, no pe-
ríodo de 24 a 31/03/2022.
sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 06 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0202/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ADRIANE FREITAS MORAES - Período: 08/04/2022 - GEDOC nº 116950/2022
• ALESSANDRA CRISTINE DE SA MEDEIROS - Período: 04/04/2022 - GE-
doc nº 116118/2022
• ALEXANDRE DA SILVEIRA SAMPAIO NETO - Período: 07/04/2022 - GE-
doc nº 116657/2022
• ALINE BOHADANA PONTES DIAS - Período: 08/04/2022 - GEDOC nº 116856/2022
• ANA CLAUDIA DE NAZARE BARATA AARAO - Período: 04/04/2022 - GE-
doc nº 116065/2022
• ANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO - Período: 06 a 15/04/2022 - GEDOC 
nº 116634/2022
• ANDREA MARILIA DEMETRIO GAIA VIEIRA - Período: 07 a 08/04/2022 - 
gedoc nº 116622/2022
• BIANCA VASCONCELOS WANDERLEY CORREA - Período: 05/04/2022 - 
gedoc nº 116228/2022
• CARLA FORTE CAVALCANTE - Período: 01 a 03/04/2022 - GEDOC nº 115832/2022
• DANIELLY LAURENTINO DAMASIO - Período: 07/04/2022 - GEDOC nº 116713/2022
• DAYANE SUELLEM VILARINHO MONTEIRO MACHADO - Período: 05 a 
06/04/2022 - gedoc nº 116211/2022
• EUNICE ROSA FILGUEIRA DE MELO - Período: 04 a 18/04/2022 - GEDOC 
nº 116409/2022
• FERNANDA GONCALVES DE ARAUJO - Período: 05/04/2022 - GEDOC nº 116319/2022
• FRANCISCA MENEZES DE MIRANDA - Período: 05/04/2022 - GEDOC nº 116301/2022
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• GLORIA MARIA DA SILVA RAMBO ROCHA - Período: 01/04/2022 - gedoc 
nº 115870/2022
• JHONNY DE CASTRO BACELAR - Período: 04/04/2022 - GEDOC nº 116031/2022
• JOAO ODILSON SIQUEIRA DA SILVA - Período: 05 a 06/04/2022 - GEDOC 
nº 116669/2022
• JOSIELDO REIS DO NASCIMENTO - Período: 04 a 18/04/2022 - GEDOC 
nº 115964/2022
• LENA VANIA MENDES ROCHA SANTOS - Período: 06 a 08/04/2022 - GE-
doc nº 116334/2022
• LENA VANIA MENDES ROCHA SANTOS - Período: 28/03 a 03/04/2022 - 
gedoc nº 115110/2022
• LENA VANIA MENDES ROCHA SANTOS - Período: 04 a 05/04/2022- GE-
doc nº 116322/2022
• LILIA LETICIA PEREIRA WANZELER - Período: 04 a 05/04/2022 - GEDOC 
nº 115860/2022
• LUIZ RICARDO PINHO - Período: 08/04/2022 - GEDOC nº 116666/2022
• MARCELLO TRINDADE PINHEIRO GOMES - Período: 04 a 05/04/2022 - 
gedoc nº 116662/2022
• MARCIO DE OLIVEIRA MENDES - Período: 04 a 05/04/2022 - GEDOC nº 115775/2022
• MARCIO UBIRACI DO NASCIMENTO DOS SANTOS - Período: 04 a 
05/04/2022 - gedoc nº 116175/2022
• MARCO AURELIO DE NAZARETH CARVALHO DE LIMA - Período: 04 a 
05/04/2022- gedoc nº 115842/2022
• MARCOS ROBERTO SIQUEIRA ANDRADE - Período: 04/04/2022 - GEDOC 
nº 116257/2022
• MARCOS ROBERTO SIQUEIRA ANDRADE - Período: 06 a 07/04/2022 - 
gedoc nº 116293/2022
• MARCUS VINICIUS SILVA CORDEIRO - Período: 07/04/2022 - GEDOC nº 116654/2022
• MARIA DOLORES AFONSO LOBATO DA SILVA - Período: 08 a 15/04/2022 
- gedoc nº 116605/2022
• MARIA GORETTE PRADO DO COUTO LEITE - Período: 08/04/2022 - GE-
doc nº 116617/2022
• MARIA ROSEMIRA LOBATO LOUREIRO - Período: 01/04/2022 - GEDOC 
nº 116259/2022
• MARIA STELA DA PAZ VERAS - Período: 04 a 05/04/2022 - GEDOC nº 116218/2022
• MARIO SERGIO DE ABREU FILHO - Período: 04 a 07/04/2022 - GEDOC 
nº 116680/2022
• MYCHAEL DE OLIVEIRA COSTA - Período: 08/04/2022 a 08/05/2022 - 
gedoc nº 115970/2022
• PAULO JORGE CARVALHO DA SILVA - Período: 04/04/2022 - GEDOC nº 115977/2022
• RENATA DOS SANTOS FONSECA - Período: 05 a 08/04/2022 - GEDOC 
nº 116408/2022
• RITA CASSIA DA SILVA RODRIGUES - Período: 01/04/2022 - GEDOC nº 115714/2022
• ROBERTA DE QUEIROZ SANTANA - Período: 04 a 08/04/2022 - GEDOC 
nº 116429/2022
• ROSEMARY BARROS DE OLIVEIRA - Período: 05/04/2022 - GEDOC nº 116221/2022
• ROSIVANE DE SOUZA MENDES - Período: 05 a 14/04/2022 - GEDOC nº 116438/2022
• SHIRLEY DO SOCORRO COSENZA DUARTE - Período: 06 a 07/04/2022 - 
gedoc nº 116682/2022
• SUZE REBECA SALAZAR DE ARAUJO - Período: 05 a 06/04/2022 - GEDOC 
nº 116745/2022
• SYLVIA CHRISTINA FERREIRA LASSANCE DE CARVALHO - Período: 28/03 
a 04/04/2022 - gedoc nº 116615/2022
• THIAGO RODRIGUES DE MATOS - Período: 05 a 06/04/2022 - GEDOC 
nº 116470/2022
• WILSON DE OLIVEIRA - Período: 06 a 07/04/2022 - GEDOC nº 116415/2022
• ZOENIO NUNES GARCIA - Período: 06 a 20/04/2022 - GEDOC nº 116710/2022
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 13 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0208/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ADRIANO MAIA CORREA - Período: 12 a 13/04/2022 - GEDOC nº 117189/2022
• COSME LOBATO CORDEIRO - Período: 05/04/2022 - GEDOC nº 116601/2022
• DENISE CRESPO SOARES - Período: 11/04/2022 - GEDOC nº 117171/2022
• EDER ALVES MOREIRA DE ALMEIDA - Período: 06 a 20/04/2022 - GEDOC 
nº 116364/2022
• JEANNE MARCELE LOBATO DE SOUSA - Período: 04 a 08/04/2022 - GE-
doc nº 116611/2022
• JOSE MARIA TOCANTINS MELO - Período: 09 a 13/04/2022 - GEDOC nº 116910/2022
• JOSE RAIMUNDO SILVA VASCONCELOS - Período: 12 a 13/04/2022 - 
gedoc nº 117117/2022
• JOSE RIBAMAR BARROS DA CRUZ - Período: 11 a 13/04/2022 - GEDOC 
nº 117116/2022
• MARCIA GLICE LAMEIRA ARAUJO LIMA - Período: 06/04/2022 - GEDOC 
nº 116576/2022
• MARIA ELISANGELA GONCALVES ALVES - Período: 11/04/2022 - GEDOC 
nº 117134/2022
• MARLY DANTAS NERY - Período: 29/03 a 01/04/2022 - GEDOC nº 117064/2022
• REGIVALDO NAZARENO LOPES PEREIRA - Período: 18/03/2022 - GEDOC 

nº 116518/2022
• RODRIGO WERISSON VAZ DE BRITO DE JESUS - Período: 12 a 
13/04/2022 - gedoc nº 117121/2022
• SANDRO DA CRUZ E SILVA - Período: 11 a 13/04/2022 - GEDOC nº 117046/2022
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 18 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0209/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994:
• KEYLA CRISTIANE PINTO MARTINS - Período: 06/04/2022 - gedoc nº 116464/2022
• PAULO SERGIO BASTOS DE ALMEIDA - Período: 04/04/2022 - GEDOC 
nº 116614/2022
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 18 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0210/2022-MP/suB-tA
a sUbProcUradora-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-
adMiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- MP/Pgj, de 12 de janeiro de 2018,
r e s o l v e:
coNceder às servidoras abaixo relacionadas licença-Maternidade, com 
fulcro no artigo 88 da lei nº 5.810/1994:
• ELYDIANE DA COSTA MEMÓRIA - Período: 31/03 a 26/09/2022 - GEDOC 
nº 117260/2022
• IVY ROSAS AIRES DE OLIVEIRA - Período: 06/04 a 02/10/2022 - gedoc 
nº 117403/2022
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 18 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0211/2022-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:
coNceder ao servidor abaixo relacionado licença casamento, com fulcro 
no artigo 72, ii, da lei nº 5.810/94:
• JOSE FERNANDO OLIVEIRA DE FREITAS - Período: 13 a 20/04/2022 - 
gedoc nº 117497/2022
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 18 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
PoRtARiA Nº 0216/2022-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:
• ANDREA RIBEIRO MOTA - Período: 07 a 08/04/2022 - GEDOC nº 117371/2022
• CLAUDIA EULALIA ARAUJO TORK DA SILVA - Período: 12 a 13/04/2022 
- gedoc nº 117455/2022
• ELIANA DOS SANTOS AQUINO - Período: 06 a 08/04/2022 - GEDOC nº 117324/2022
• ELIANE PENA CARNEIRO - Período: 11 a 17/04/2022 - GEDOC nº 116929/2022
• EURIDICE DE OLIVEIRA BRANDAO - Período: 11/04/2022 - GEDOC nº 117133/2022
• IVINA GIRLANI DA SILVA SOUZA - Período: 14 a 16/03/2022 - GEDOC 
nº 117241/2022
• IVY ROSAS AIRES DE OLIVEIRA - Período: 05/04/2022 - GEDOC nº 117405/2022
• JOELMA CORDEIRO VARANDA CARDOSO - Período: 13/04/2022 - GEDOC 
nº 117293/2022
• JULIANA GOMES MARTEL - Período: 11 a 15/04/2022 - GEDOC nº 117278/2022
• LILIANE MORAES DE MACEDO - Período: 08/04/2022 - GEDOC nº 116882/2022
• MARIA DO SOCORRO JARDINA DE OLIVEIRA - Período: 05/04 a 
02/08/2022 - gedoc nº 116216/2022
• MARIA ROSEMIRA LOBATO LOUREIRO - Período: 11/04/2022 - GEDOC 
nº 117044/2022
• MARLI DE FATIMA LEAO VANZELER - Período: 13/04/2022 - GEDOC nº 117444/2022
• MARLUCE SILVA DOS SANTOS - Período: 06/04 a 05/05/2022 - GEDOC 
nº 116876/2022
• NESTOR ORLANDO MILEO FILHO - Período: 12 a 13/04/2022 - GEDOC 
nº 117085/2022
• PAULA CRISTINA SILVA BARBOSA - Período: 13 a 19/04/2022 - GEDOC 
nº 117481/2022
• PAULA CRISTINA SILVA BARBOSA - Período: 06 a 12/04/2022 - GEDOC 
nº 116586/2022
• ROSIANE NORONHA PEREIRA - Período: 12/04/2022 - GEDOC nº 117262/2022
• SANDRO DA CRUZ E SILVA - Período: 18 a 20/04/2022 - GEDOC nº 117570/2022
• SORAYA PAIXAO DE CARVALHO - Período: 12 a 13/04/2022 - GEDOC nº 117131/2022
• SUE ANN DA SILVA MARÇAL - Período: 08 a 11/04/2022 - GEDOC nº 117408/2022
 sUbProcUradoria-geral de jUstiÇa, Para a área tÉcNico-adMiNistrativa.
 belém, 19 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PiMeNtel
subprocuradora-geral de justiça, para a área técnico-administrativa
Republicada por incorreção no D.o.E. de 14 de abril de 2022
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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 Ministério Público do estado do Pará, prevista 
no art. 132, inciso vi, 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 1847/2022-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 sob o n.º 4091/2022,
r e s o l v e:
i – disPeNsar o servidor KleYsoN da silva saldaNHa vascoNcelos, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, da Função Gratificada de 
chefe de apoio das Promotorias de justiça do interior - r.a. Nordeste ii, 
designado pela Portaria n.º 2317/2021-MP/Pgj, publicada no doe de 
09/08/2021, a partir de 01/04/2022;
ii - loUvar a colaboração, a competência, a dedicação e a lealdade com 
que o servidor Kleyson da silva saldanha vasconcelos se houve no desem-
penho de suas atribuições; e
iii - desigNar a servidora Heloisa HeleNa oliveira da silva, auxiliar 
de administração, para exercer a função de chefe de apoio das Promo-
torias de justiça do interior - r.a. Nordeste ii, a contar de 01/04/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 19 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1851/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa do estado do Pará, em exercício, 
no uso de suas atribuições legais,
r e s o l v e:
exoNerar, de acordo com o art. 60, i, da lei estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, livia coUtiNHo da PoNte, do cargo de provimento em co-
missão de assessor especializado - MP.cPce-102-4, nomeada pelo Procu-
rador-geral de justiça por meio do ato nº 107/2021, publicado no d.o.e. 
de 15/04/2021, a partir de 11/04/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 19 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa
PoRtARiA Nº 1853/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNsideraNdo os termos do e-mail datado de 13/04/2022;
coNsideraNdo os termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da lei n.º 7.647/2012, 
de 16/07/2012, publicada no d.o.e. de 17/07/2012,
r e s o l v e:
desigNar a servidora livia coUtiNHo da PoNte, ocupante do cargo 
de analista jurídico, lotada na assessoria jurídica da Procuradoria-geral 
de Justiça, para exercer a Função Gratificada de Assessoramento Jurídico, 
MP.fg.2, a contar de 11/04/2021, até ulterior deliberação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 19 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 787246
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 013/2022-MP/1ª PJDc
ref. Procedimento administrativo nº 000034-111/2022
a 1ª ProMotora de jUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, regia-
Ne brito coelHo ozaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000034-111/2022, 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 000034-111/2022-MP/1ªPj/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000034-111/2022-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 
armazém, localizado em belém, averiguar a adequação quanto à contra-
tação de responsável técnico, a eventual existência do manual de boas 
Práticas de fabricação e o Procedimento operacional Padrão (PoP), bem 
como, a adequada armazenagem de produtos congelados, como o pesca-
do, e ainda, a correta rotulagem dos produtos com informações suficientes 
em relação à identidade, à composição, à classificação, à padronização, à 
natureza, à origem do alimento comercializado, conforme análise técnica 
nº 131/2022 – gati/MP/Pa e 134/2022 – gati/MP/Pa.
belém, 13.04.2022.
regiaNe brito coelHo ozaNaN
1ª Promotora de justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 786792

A viso DE ARQuivAMENto nº 03/2022-5º PJDPPMA
o 5º PRoMotoR DE JustiçA DE DEfEsA Do PAtRiMôNio PúBLi-
co E DA MoRALiDADE ADMiNistRAtivA DE BELéM,
dr. sandro ramos chermont, no uso de suas atribuições legais, e nos ter-
mos do artigo 10, § 1º, da resolução nº 23/2007, do cNMP.
Torna pública, para os devidos fins, a promoção de arquivamento dos autos 
do inquérito civil n° 000053-151/2020, a ter por objeto “apurar possíveis 
irregularidades/ilegalidades em relação ao Pregão eletrônico srP01/2020 
(Processo administrativo 2019/595092), para contratação de empresa 
para execução de serviços de implantação, ativação, manutenção, suporte 
técnico de soluções integradas para apoio à fiscalização e ao monitora-
mento de trânsito e segurança pública, a incluir equipamentos e sistemas 
informatizados a serem utilizados por agentes do detraN/Pa”.
em conformidade com o disposto do artigo 7°, §4º , da Portaria n.º 
2128/2020-MP/PGJ e por intermédio deste, fica informado ao interessado 
(aNtôNio roberto beldi), sobre a promoção de arquivamento proferida 
nos autos do inquérito civil, posto não ter ocorrido, no prazo de 10 (dez) 
dias, comprovação de recebimento da mensagem eletrônica remetida.
ao interessado, informa-se que têm a faculdade de encaminhar ao egrégio 
conselho superior do Ministério Público do estado do Pará, se assim dese-
jarem, razões escritas ou documentos, que serão incorporados aos autos 
do procedimento, com o propósito de obstar seu arquivamento.
belém/Pa, 14 de abril de 2022.
saNdro raMos cHerMoNt
5º Promotor de justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de belém

Protocolo: 786774
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 012/2022-MP/1ª PJDc
ref. Procedimento administrativo nº 000033-111/2022
a 1ª ProMotora de jUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, regia-
Ne brito coelHo ozaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000033-111/2022, 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 000033-111/2022-MP/1ªPj/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000033-111/2022-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 
formosa, localizado em belém, averiguar a adequação quanto à contrata-
ção de Responsável Técnico, assim como, verificar a eventual existência 
do manual de boas Práticas de fabricação e o Procedimento operacional 
Padrão (PoP), bem como, a licença de funcionamento expedida pela visa 
(vigilância sanitária), e ainda, a adequada armazenagem do pescado apre-
sentado ao consumidor, conforme análise técnica nº 125/2022 – gati/MP/
Pa e 130/2022 – gati/MP/Pa.
belém, 13.04.2022.
regiaNe brito coelHo ozaNaN
1ª Promotora de justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 786781
ExtRAto DA PoRtARiA Nº 014/2022-MP/1ª PJDc
ref. Procedimento administrativo nº 000035-111/2022
a 1ª ProMotora de jUstiÇa do coNsUMidor, em exercício, regia-
Ne brito coelHo ozaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000035-111/2022, 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 000035-111/2022-MP/1ªPj/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000035-111/2022-MP/1ªPj/dc para acompanhar o eventual cumpri-
mento das boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado 
(peixes, mariscos, crustáceos), que é comercializado nas unidades do 
supermercado cidade, 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 e o Pro-
cedimento operacional Padrão (PoP), bem como, a licença de funciona-
mento expedida pela visa (vigilância sanitária), e ainda, a adequada 
manipulação do pescado apresentado ao consumidor, conforme análise 
técnica nº 132/2022 – gati/MP/Pa e 136/2022 – gati/MP/Pa.
belém, 13.04.2022.
regiaNe brito coelHo ozaNaN
1ª Promotora de justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 786818
Extrato de inquérito civil nº 035/2022-MP/PJDPPMA
o ProMotor de jUstiÇa titUlar do 5º cargo da ProMotoria de de-
fesa do PatriMoNio Público e da Moralidade adMiNistrativa de 
belÉM, dr. saNdro raMos cHerMoNt, torna pública a conversão do Proce-
dimento Preparatório nº 000736-151/2021 em inquérito civil, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de justiça de defesa do Patrimônio Público e 
Moralidade administrativa do Ministério Público, situada na rua ângelo custó-
dio, nº 36, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
Portaria de instauração nº 035/2022
data da instauração: 13/04/2022
objeto: apurar suposta ilicitude na contratação da empresa aliança imo-
biliária eireli-Me, ensejadora do contrato n.º 103/2018, pactuado pelo 
baNPará, bem como analisar se o valor contratado está em consonância 
com os valores de mercado.
Promotoria de justiça: 5° ProMotor de jUstiÇa de defesa do Patri-
MoNio Público e da Moralidade adMiNistrativa
Promotor de justiça: saNdro raMos cHerMoNt

Protocolo: 786829
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Extrato da PoRtARiA n.º 006/2022/3ªPJ criminal de Marabá
a 3ª 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° 000799-930/2022 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 006/2022/3ªPj criminal de Marabá
envolvido: indígenas venezuelanas da etnia Warao e Município de Marabá.
assunto: acompanhar as políticas públicas de enfrentamento a violência domés-
tica em favor das indígenas venezuelanas Warao abrigadas em Marabá/Pa.
francisca Paula Morais da gama- Promotora de justiça.

Protocolo: 786824
Extrato da Recomendação n.º 003/2022/3ªPJ criminal de Marabá
a 3ª Promotora de justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a expedição da reco-
mendação n° 003/2022-3ª ProMotoria de jUstiÇa criMiNal nos autos 
do Procedimento administrativo nº 000799-930/2022 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.
recomendação Nº 003/2022/3ªPj criminal de Marabá
envolvido: indígenas venezuelanas da etnia Warao e Município de Marabá
assunto: recomendação visando acompanhar as políticas públicas de en-
frentamento a violência doméstica em favor das indígenas venezuelanas 
Warao abrigadas em Marabá/Pa.
francisca Paula Morais da gama- Promotora de justiça.

Protocolo: 786836
A viso DE ARQuivAMENto nº 02/2022-5º PJDPPMA
o 5º ProMotor de jUstiÇa de defesa do PatriMôNio Público e da 
Moralidade adMiNistrativa de belÉM,
dr. sandro ramos chermont, no uso de suas atribuições legais, e nos ter-
mos do artigo 10, § 1º, da resolução nº 23/2007, do cNMP.
tornapública,paraosdevidosfins,apromoçãodearquivamentodosautosdo 
Procedimento Preparatórion° 002559-003/2021, a ter por objeto “apurar 
suposta inobservância da ordem de prioridades na execução da vacinação 
destinada à imunização da covid-19, pertinente à advogada, que teria 
sido vacinada na Unidade básica de saúde - Ubs do jurunas ou na Unidade 
de Pronto atendimento – UPa do jurunas”.
em conformidade com o disposto do artigo 7°, §4º , da Portaria n.º 2128/2020-
MP/PGJ e por intermédio deste, fica informado à interessada (CLÁUDIA ZELY 
goUvea ProeNÇa), sobre a promoção de arquivamento proferida nos autos do 
Procedimento Preparatório, posto não ter ocorrido, no prazo de 10 (dez) dias, 
comprovação de recebimento da mensagem eletrônica remetida.
À interessada, informa-se que têm a faculdade de encaminhar ao egrégio 
conselho superior do Ministério Público do estado do Pará, se assim dese-
jarem, razões escritas ou documentos, que serão incorporados aos autos 
do procedimento, com o propósito de obstar seu arquivamento.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
saNdro raMos cHerMoNt
5º Promotor de justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de belém

Protocolo: 786721
NotificAção viA EDitAL Nº 078/2022
Ao sR. REcLAMANtE ANôNiMo
assunto: comunica arquivamento
ref.: Notícia de fato nº 000028-138/2022
venho por meio deste Notificar vossa senhoria, em referência a Notícia 
de fato nº 000028-138/2022, que o referido procedimento será arquivado, 
consoante disposto no art. 8º, iii, da resolução 07/2019-cPjMPPa.
outrossim, informo que vossa senhoria poderá apresentar recurso, no pra-
zo de 10 (dez dias), a contar do recebimento deste, devendo o referido 
recurso ser apresentado neste órgão arquivante.
são domingos do araguaia/Pa, 18 de abril de 2022
gilberto liNs de soUza filHo
Promotor de justiça

Protocolo: 786847
Aviso n.° 09/2022-csMP/MPPA
 faço público, a quem interessar possa que a 7ª sessão ordinária do Plenário 
virtual do conselho superior, realizar-se-á das 8h do dia 25/04 até às 18h do 
dia 29/04/2022 no site: www.mppa.mp.br, para apreciação da pauta a seguir:
itENs DA PAutA:
1. julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir Macieira da costa filHo:
1.1.1. Processo n.º 001114-921/2017
requerente(s): 4ª Promotoria de justiça de abaetetuba
requerido(s): Mineradora Nova União ltda. - ePP, empresa agromader (ParMa 
log). advogado: rafael duque estrada de oliveira Peron (oab/Pa n.º 19.681)
origem: 4º Pj Promotoria cível defesa da Probidade administrativa de abaetetuba
assunto: apurar possíveis danos ambientais causados pelo depósito irre-
gular de caroços de açaí
1.1.2. Processo n.º 000302-270/2019
requerente(s): Ministério Público federal
requerido(s): secretaria Municipal de saúde de afuá (seMUsa)
origem: Pj de afuá
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes à denúncia de supostos 

pagamento de “super salários” a médicos que trabalham no Município de afuá.
1.1.3. Processo n.º 000055-136/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de são joão de Pirabas e tP Muniz lucas e cia ePP
origem: Pj de são joão de Pirabas
assunto: apurar possíveis ilegalidades praticadas pela pessoa jurídica de 
direito privado “tP Muniz lucas e cia ePP” contratada pelo Município de 
são joão de Pirabas, para fornecimento de gêneros alimentícios para a 
merenda escolar
1.1.4. Processo n.º 000024-132/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): conselho Municipal de assistência social
origem: Promotoria de justiça de jacundá
assunto: apurar irregularidades no processo de eleição para escolha do 
representante da sociedade civil junto ao conselho Municipal de jacundá 
no biênio 2020/2022
1.1.5. Processo n.º 013481-003/2021
requerente(s): flora rocha galindo bittencourt
requerido(s): agência de defesa agropecuária do estado do Pará (adePará)
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que haveria possí-
veis irregularidades cometidas pela adePará
1.1.6. Processo n.º 000015-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e Mariana Pereira carneiro
origem: 5º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
assunto: apurar possível acumulação indevida de cargos públicos e per-
cepção irregular de gratificações no âmbito da UEPA, especificamente 
como relação à conduta da servidora Mariana Pereira carneiro
1.1.7. Processo n.º 001231-921/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de abaetetuba
origem: 4º Pj Promotoria cível defesa da Probidade administrativa de abaetetuba
assunto: apurar suposta irregularidade na contratação da servidora municipal, 
sra. aline Pinheiro quaresma, no cargo em comissão de assessora especial
1.1.8. Processo n.º 009361-031/2016
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de santarém
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar possível irregularidade no procedimento no Pregão pre-
sencial nº 008/2016, promovido pela secretaria Municipal de Mobilidade e 
trânsito de santarém
1.1.9. Processo n.º 000215-911/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Maria aldecy de souza Pissolati
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: investigar suposto ato de improbidade administrativa praticado, 
em tese, por membro do Poder Judiciário em Marabá, com a finalidade de 
favorecer determinado litigante em detrimento de outro
1.1.10. Processo n.º 000434-151/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e jairo de jesus Nas-
cimento da silva
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
Assunto: Apurar suposta percepção indevida da gratificação do Regime de 
trabalho integral com dedicação exclusiva por parte do servidor jairo de 
jesus Nascimento da silva, em razão de manter possível vínculo com o 
grupo educacional ideal e com o instituto Nacional de estudos e Pesquisas 
educacionais anísio teixeira
1.1.11. Processo n.º 000406-151/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e danielle rodrigues 
Monteiro da costa
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta percepção indevida da gratificação do Regime de 
trabalho integral com dedicação exclusiva por parte da servidora UePa, 
sra. danielle rodrigues Monteiro da costa.
1.1.12. Processo n.º 018412-003/2018
requerente(s): juízo de direito do juizado especial da fazenda Pública de belém
requerido(s): igePrev (instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará)
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
assunto: apurar eventual irregularidade por suposto não cumprimento da 
lei n.º 7.807/2014, exclusivamente em relação aos inativos de responsa-
bilidade do igePrev
1.1.13. Processo n.º 000215-151/2020
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): fundação Hospital de clínicas gaspar vianna (fHcgv)
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no processo de inexigibilidade de 
licitação realizado pelo Hospital ophir loyola, que redundou na aquisição 
de dois tomógrafos por impedância elétrica pelo valor de r$ 2.337.660,00 
(dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta reais)
1.1.14. Processo n.º 001083-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Pará em favor do menor v.g.c.j.
requerido(s): assembleia legislativa do estado do Pará - alePa, jc rodrigues souza-Me
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origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa.
assunto: apurar supostas fraudes em processos licitatórios realizados pela 
alePa envolvendo a empresa jc rodrigues souza Me.
1.1.15. Processo n.º 000874-125/2018
requerente(s): inaz do Pará - serviços de concursos Públicos ltda
requerido(s): fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa (fa-
desP) e banco do estado do Pará s.a. (baNPará)
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: representação do iNaz do Pará que alega irregularidade em rela-
ção à dispensa de licitação que contratou a fadesP para realizar concurso 
público do banpará
1.1.16. Processo n.º 000042-200/2019
requerente(s): Hugo Narcizo escobar ayala junior
requerido(s): secretaria Municipal de saneamento (sesaN)
origem: 2º Pj de direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua.
assunto: suposto ato de improbidade administrativa relacionado a omis-
são da sesaN
1.1.17. Processo n.º 003231-031/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): alanda Perpetua de Matos rebelo e alailson jocivan araújo Muniz
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar a possível prática de nepotismo no âmbito da coorde-
nadoria de comunicação da Prefeitura de santarém, diante da notícia de 
nomeação da namorada do coordenador Municipal de comunicação para o 
exercício do cargo em comissão de chefe de divisão
1.1.18. Processo n.º 000161-136/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de são joão de Pirabas
origem: Pj de são joão de Pirabas
assunto: apurar a ocorrência de pagamento por serviços funerários pelo 
Município de são joão de Pirabas, ano de 2020, sem processo licitatório e 
o correlato contrato administrativo
1.1.19. Processo n.º 000343-151/2016
requerente(s): elizabete Maria da silva cordeiro Pereira
requerido(s): Prefeitura Municipal de belém (PMb)
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar ocorrência de eventual assédio moral no ambiente de tra-
balho no Hospital de Pronto socorro Municipal Mário Pinotti
1.1.20. Processo n.º 000005-151/2022
requerente(s): instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará (igePrev)
requerido(s): renata alves faciola de souza, ana rosa silva de Magalhães 
do espírito santo e allan gomes Moreira
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário
1.1.21. Processo n.º 000978-151/2021
requerente(s): instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará (igePrev)
requerido(s): renata alves faciola de souza, ana rosa silva de Magalhães 
do espírito santo e allan gomes Moreira
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que há envolvimento 
de agentes públicos no suposto cometimento de estelionato previdenciário
1.1.22. Processo n.º 000075-113/2018
requerente(s): Haroldo ivaldo amaral Pantoja e outros
requerido(s): fábrica de castanha benedito Mutran
origem: 2º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de belém
assunto: apurar possível poluição atmosférica resultante da emissão de 
gases provenientes de uma chaminé da fábrica de castanha “benedito 
Mutran”, direcionada para a casa dos moradores da vizinhança, expelindo 
fumaça e fuligem com odor ardido
1.1.23. Processo n.º 000299-151/2017
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): Prefeitura Municipal de belém e secretaria Municipal de edu-
cação e cultura (seMec)
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no âmbito da seMec
1.1.24. Processo n.º 001361-940/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de Nova ipixuna, Prefeitura Municipal
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar supostas nomeações ilegais e indevidas no gabinete da 
Prefeitura Municipal de Nova ipixuna
1.1.25. Processo n.º 000870-143/2021
requerente(s): Pedro Peres de gusmão filho
requerido(s): raimundo trindade sodre lopes
origem: 1º Pj de são Miguel do guamá
assunto: recurso em Notícia de fato. servidor da câmara Municipal de são 
Miguel do guamá relata assédio moral e desvio de função praticado, em 
tese, pelo presidente do órgão, sr. raimundo trindade sodré lopes
1.1.26. Processo n.º 000193-151/2014
requerente(s): josé Marileno
requerido(s): secretaria de estado de esporte e lazer (seel)
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades que estariam ocorrendo no âm-
bito da seel, em relação a concessão de diárias
1.1.27. Processo n.º 000759-139/2021

requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de concórdia do Pará
origem: Promotoria de justiça de concórdia do Pará
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consistente 
na suposta compra irregular de uma caneta odontológica pelo pregão pre-
sencial 9/2017-018, no valor de r$8.332,99 sem aprovação do conselho 
Municipal de saúde.
1.1.28. Processo n.º 000109-151/2018
requerente(s): Ministério Público o estado do Pará
requerido(s): governo do estado do Pará
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na conduta de Procurador do esta-
do que atuou em nome da PGE-PA na condução do processo execução fiscal 
n.º 0049460-71.2014.814.0301, contra a cervejaria Paraense s/a (cerpa)
1.1.29. Processo n.º 000155-200/2020
requerente(s): jesiel corrêa do Nascimento
requerido(s): osmar da silva Nascimento
origem: 2º Pj de direitos constitucionais fundamentais e defesa Pat. Púb. 
e da Moralidade adm de ananindeua
assunto: violação, em tese, da lei de improbidade administrativa, art. 10, 
caput, consubstanciado no pedido de providência quanto à paralisação da 
obra pública ponte em concreto armado na rua santa clara, bairro icuí-
guajará, ananindeua-Pa
1.1.30. Processo n.º 000004-113/2021
requerente(s): fundação cultural do Município de belém (fUMbel)
requerido(s): sérgio oliveira
origem: 2º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar a existência de suposta obra irregular em imóvel localiza-
da na travessa Padre eutíquio, n.º 555, entre rua riachuelo e rua aristi-
des lobo, bairro da campina
1.1.31. Processo n.º 000361-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPe (Ncic)
requerido(s): companhia de saneamento do estado do Pará (cosaNPa)
origem: 3ª Pj de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar eventual violação aos princípios administrativos
1.1.32. Processo nº 000948-940/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar possível desvirtuamento de contratações temporárias ce-
lebradas pela Prefeitura Municipal de Marabá
1.2. Processos de relatoria do conselheiro Marcos aNtôNio ferreira das Neves:
1.2.1. Processo n.º 000254-151/2016
requerente(s): tribunal de contas dos Municípios (tcM/Pa)
requerido(s): fundação cultural do Município de belém (fUMbel) e iuri 
cunha estevão
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito da fUMbel, decor-
rentes dos termos de compromisso n.º 049/2011 e n.º 181/2011, não 
aprovação de contas pelo tcM/Pa
1.2.2. Processo n.º 000037-940/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saúde de Marabá (sMs)
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar ato de improbidade administrativa relativo ao uso de empresa 
contratada pela secretaria Municipal de saúde em eventos de cunho particular
1.2.3. Processo n.º 001047-125/2017
requerente(s): secretaria Municipal de Meio ambiente (seMMa)
Requerido(s): Comércio de Combustíveis e Lubrificantes e Serv Gerais Ltda.
origem: 2º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar informação sobre indeferimento de renovação da licença 
ambiental de operação de empreendimento do estabelecimento “comércio 
de Combustíveis e lubrificantes e Serviços Gerais Ltda”
1.2.4. Processo n.º 000329-155/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Maria romana gonçalves reis
origem: Pj de augusto correa
assunto: apurar possíveis irregularidades na execução e na prestação de 
contas do convênio n.º 187/2014, firmado entre o Município de Augusto 
correa e o fundo de desenvolvimento econômico do estado do Pará (fde), 
tendo como objeto a construção de uma arena de futebol
1.2.5. Processo n.º 000312-940/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Marabá
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar indícios de ato ilegal relativo à cedência de servidores públi-
cos municipais a outros órgãos públicos e até mesmo a instituições privadas
1.2.6. Processo n.º 000041-940/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Marabá
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar a possível ocorrência de irregularidades no curso de for-
mação da guarda Municipal de Marabá
1.2.7. Processo n.º 000285-132/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): sérgio ribeiro correia junior
origem: Pj de jacundá
assunto: suposta ocorrência de improbidade administrativa consistente na 
emissão e no pagamento de notas de empenho em benefício próprio
1.2.8. Processo n.º 001023-033/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): telefônica brasil s/a, claro s/a, tiM celular s/a e oi Móvel s/a
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origem: 1º Pj de salinópolis
assunto: averiguar eventuais práticas lesivas aos usuários do serviço de te-
lefonia móvel, prestados pelas operadoras tiM, ol, velox, vivo e claro
1.2.9. Processo n.º 000038-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e rita de cassia al-
meida silva
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito UEPA
1.2.10. Processo n.º 000022-151/2016
requerente(s): servidores do Hospital abelardo santos
requerido(s): andréa aragão, Marcelo Monteiro Mendes, iroleida e Hospi-
tal regional dr. abelardo santos
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidade atribuída aos gestores do Hospital 
abelardo santos, em razão do desvio de recursos públicos
1.2.11. Processo n.º 000359-111/2014
requerente(s): antônio josé alves Portugal
requerido(s): cooperativa Habitacional de belém (coMteto)
origem: 4º Pj dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos
assunto: apurar suposta prática de improbidade administrativa perpetrada 
pela coMteto
1.2.12. Processo n.º 006157-031/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca  (sedaP)
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na execução do convênio n.º 
095/2010 firmado entre o Estado do Pará e o Instituto de Tecnologias Sus-
tentáveis Pará amazônia (itesaM)
1.2.13. Processo n.º 000259-151/2018
requerente(s): Ministério Público federal
requerido(s): Prefeitura Municipal de belém
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na contratação realizada pela 
prefeitura de belém para com o grupo econômico consist software solu-
tions inc. no brasil.
1.2.14. Processo n.º 000334-033/2018
requerente(s): banco internacional do funchal (brasil) s/a (baNif)
requerido(s): Município de salinópolis - Prefeitura Municipal
origem: 2º Pj de salinópolis
assunto: apurar ausência de repasse ao banco internacional do funchal 
das prestações de empréstimos consignados celebrados por servidores 
municipais a partir de janeiro de 2013
1.2.15. Processo n.º 000027-826/2019
requerente(s): rosa Maria Pompeu
requerido(s): Município de limoeiro do ajuru/Pa, Prefeitura Municipal
origem: Pj de limoeiro do ajuru
assunto: apurar ausência de repasse ao banco do brasil das prestações 
empréstimo consignado celebrado por servidora municipal, durante o pe-
ríodo de 2014/2016
1.2.16. Processo n.º 000030-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e Priscyla cristinny 
santiago da luz
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito da UEPA
1.2.17. Processo n.º 000528-151/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): josias da costa junior
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito da UEPA
1.2.18. Processo n.º 001161-036/2018
requerente(s): conceição suely d’assunção cordovil
requerido(s): vereador antônio ortega
origem: 3º Pj de benevides
Assunto: Apurar possível tráfico de influência cometido pelo vereador mu-
nicipal antônio ortega
1.2.19. Processo n.º 002111-036/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): conselho Municipal de saúde de benevides e Município de benevides
origem: 3º Pj de benevides
assunto: apurar possível inconformidade e/ou irregularidade na votação 
referente ao relatório de prestação de contas do 2º quadrimestre de 2018 
do conselho Municipal de saúde de benevides
1.2.20. Processo n.º 000027-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e Patrícia reyes de 
campos ferreira
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito da UEPA
1.2.21. Processo n.º 004661-070/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de redenção
origem: 2º Pj de redenção
assunto: apurar possíveis práticas de improbidade administrativa suposta-
mente praticada pelo ex-prefeito do município de redenção-Pa
1.2.22. Processo n.º 012858-031/2017

requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de santarém
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar possível prejuízo ao erário, decorrente do pagamento in-
devido eventualmente realizado pelo município de santarém
1.2.23. Processo n.º 000273-151/2017
requerente(s): Ministério Público de contas do estado do Pará (MPc)
requerido(s): duciomar gomes da costa
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no convenio fde n.º 439/2006, 
celebrado entre secretaria de estado de Planejamento, orçamento e fi-
nanças (sePof) e a Prefeitura de belém
1.2.24. Processo n.º 000364-151/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): superintendência do sistema Penitenciário do estado do 
Pará (sUsiPe)
origem: 2º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível irregularidades cometidas pela sUsiPe, tendo em vista 
a publicação da dispensa de licitação n.º 017/2018, para aquisição de uniformes 
para internos, tendo como contratada a associação Polo Produtivo Pará
1.2.25. Processo n.º 000623-036/2019
requerente(s): secretaria Municipal de Meio ambiente e turismo de be-
nevides (seMMat)
requerido(s): serdam implementos rodoviários ltda
origem: 4º Pj de benevides
assunto: apurar suposta infração ambiental praticada pela empresa “ser-
dam implementos rodoviários”
1.2.26. Processo n.º 000676-027/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria do estado de saúde Pública (sesPa), Hospital re-
gional de tucuruí e service itororo eireli, Planax remanufaturadora ltda-Me
origem: 3º Pj de tucuruí
assunto: apurar possíveis irregularidades apontadas em vistoria realizada 
pelo departamento de vigilância sanitária do Hospital Municipal de tucuruí 
em relação ao despejo irregular de resíduos sólidos patológicos
1.2.27. Processo n.º 000052-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e suzanny Pinto silva bium
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: suposta acumulação indevida de cargos públicos e percepção ir-
regular de gratificações no âmbito da UEPA
1.2.28. Processo n.º 000574-084/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de rondon do Pará
origem: 2ª Pj de rondon do Pará
assunto: apurar possíveis irregularidades no contrato nº 20200164, decor-
rente da dispensa de licitação nº 7/2020-002 e no contrato nº 20180330, 
relacionado ao pregão nº 9/2018-026-PMrP
1.2.29. Processo n.º 000686-940/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá e aMbieNtal saNeaMeNto - sanea-
mento ambiental de Marabá
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar denúncia em face dos requeridos por um de conjunto ir-
regularidades praticadas no Município de Marabá após o decreto Municipal 
nº 03/2017 de calamidade financeira.
1.2.30. Processo n.º 000102-113/2018
requerente(s): jorge Paulo dos santos Watrin
requerido(s): colÉgio PHYsics - Unidade conselheiro
origem: 2º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelas ati-
vidades realizadas na quadra do “colÉgio PHYsics”
1.2.31. Processo n.º 000135-200/2019
requerente(s): ProMotoria de jUstiÇa de direitos coNstitUcio-
Nais (2° cargo), siNdicato dos MÉdicos do estado do Pará-siNd-
MePa (origeM)
requerido(s): PaUlo saiNt jeaN triNdade caMPos
origem: 2º Pj de direitos coNst. fUNd. e def. Pat. Púb. e da Mor. 
adM - aNaNiNdeUa
assunto: aPUrar eveNtUal violaÇÃo a PriNcÍPio adMiNistrativo, 
diaNte do NÃo PagaMeNto de PlaNtoes realizado Por Medico Na 
UPa carlos MarigUela, eM regiMe de PlaNtÓes
1.2.32. Processo nº 000038-151/2019
requerente(s): oUvidoria do MPPa
requerido(s): instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade 
do estado do Pará (ideflor)
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventual prática de ato de improbidade administrativa no 
âmbito do ideflor – bio
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do socorro MartiNs 
carvalHo MeNdo:
1.3.1. Processo n.º 000200-440/2018
requerente(s): rosanea do carmo sarmento briglia e robert da rocha briglia
requerido(s): Pdg construtora ltda, condomínio ville ametista e Paris 
incorporadora
origem: 1º Pj de M. ambiente, Pat. cult. e Hab. e Urb, cons e fund de ananindeua
assunto: recurso em procedimento administrativo. reconsideração do ar-
quivamento que tinha por finalidade a apuração de supostas irregularida-
des na construção de estação de tratamento de esgoto, localizada na área 
comum do condomínio ville ametista e se ocasiona poluição ambiental
1.3.2. Processo n.º 000325-151/2016
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requerente(s): tribunal de contas dos Municípios do Pará (tcM/Pa)
requerido(s): fundação cultural do Município de belém (fUMbel) e Naza-
reno santos souza
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes ao termo de com-
promisso n.º 004/2011 de concessão de apoio cultural, na modalidade 
“patrocínio”, com base na lei municipal n.º 7850/97, firmado entre a FUM-
bel, Nazareno santos souza e Nazaré comércio de alimentos e Magazines 
LTDA, em virtude das irregularidades na prestação de contas verificadas 
no processo nº 201217883-00, tendo sido gerado o acórdão nº 28.284 do 
tribunal de contas dos Municípios do estado do Pará - tcM/Pa.
1.3.3. Processo n.º 000082-151/2019
requerente(s): casa civil da governadoria
requerido(s): samyra Nascimento beliche
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar suposta prática de atos de improbidade administrativa 
pela nacional samyra Nascimento beliche, gerente de segurança da Unida-
de Prisional do centro de reeducação feminino em Marabá
1.3.4. Processo n.º 000196-911/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Marabá
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar possíveis irregularidades no processo licitatório 029/2013/
cel/sevoP/PMM, carta convite 006/2013/cel/sevoP/PMM, referente a con-
tratação de empresa para construção do muro e perfuração de um poço ar-
tesiano no caPs (centro de atenção Psico social) no município de Marabá
1.3.5. Processo n.º 000291-151/2018
requerente(s): banco da amazônia (basa) e Ministério Público federal  (MPf)
requerido(s): charles alexandre Moia corrêa
origem: 2º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar conduta irregular de funcionário do basa, sr. charles ale-
xandre Moia corrêa, que exercia o cargo de consultor especial na referida 
instituição financeira
1.3.6. Processo n.º 000190-151/2017
requerente(s): conselho Nacional de trânsito (coNtraN)
requerido(s): Ministério da saúde e luiz otávio Maciel Miranda
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: cuida-se de inquérito civil instaurado a partir de notícia de fato en-
caminhada pelo coNtraN, noticiando a nomeação de luiz otávio Maciel Mi-
randa, para representar o Ministério da saúde no coNtraN, sendo que ele é 
servidor efetivo do detran/Pa e não possui qualquer vínculo funcional com a 
pasta ministerial que representa, mas possui residência fixa em Brasília/DF
1.3.7. Processo n.º 000265-116/2013
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): secretaria de estado de Planejamento, orçamento e finan-
ças (sePof) e Prefeitura Municipal de belém
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar supostas irregularidades apontadas pelo relatório de fis-
calização age n° 012/2007-sePof, referente à execução do convênio n° 
069/2006, celebrado entre a sePof e a Prefeitura Municipal de belém.
1.3.8. Processo n.º 000281-151/2018
requerente(s): secretaria de estado de educação (sedUc)
requerido(s): Harissa Magalhães favacho
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possível prática de ato de improbidade administrativa come-
tida pela servidora temporária da sedUc, sra. Harissa Magalhães favacho
1.3.9. Processo n.º 000969-151/2021
requerente(s): luis Paulo jacob rossas Novaes
requerido(s): defensoria Pública do estado do Pará
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: recurso em notícia de fato originária de representação formulada 
pelo sr. luis Paulo jacob rossas Novaes, na qual relata a sua insatisfação 
com os serviços prestados pelo Núcleo de defesa do consumidor da de-
fensoria Pública do estado
1.3.10. Processo n.º 006213-031/2016
requerente(s): olavo augusto athayde Pimentel - dPf
requerido(s): sob investigação
origem: 5º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventual direcionamento nos procedimentos licitatórios 
realizados pelo estado do Pará na modalidade convite n.º 003/2015 e na 
modalidade tomada de preços 25/2015 com a finalidade de reformas em 
escolas estaduais do Município de santarém
1.3.11. Processo n.º 000035-086/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de Ulianópolis
origem: 14º cargo da Procuradoria de justiça criminal
assunto: apurar desvio ou irregularidades na aplicação de recursos públi-
cos do fundo Nacional de desenvolvimento do ensino (fNde), destinados 
ao município de Ulianópolis
1.3.12. Processo n.º 005320-921/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Pessoas jurídicas de direito Privado, transporte arapari e jarumã
origem: 4º Pj Promotoria cível defesa da Probidade administrativa abaetetuba
assunto: apurar supostas lesões aos direitos básicos dos consumidores, 
diante de irregularidades apresentadas em face das Pjs de direito privado 
de transporte arapari e jarumã
1.3.13. Processo n.º 001277-025/2021
requerente(s): jacqueline agnes da silveira santos
requerido(s): conselho tutelar ii de ananindeua e conselho tutelar i de Marituba
origem: 1º Pj cível de defesa dos direitos da criança, adolescente, das 
Pessoas com Deficiência e Idoso de Marituba

assunto: recurso em notícia de fato originária de denúncia encaminhada 
pela sra. jacqueline agnes da silveira santos, que exercia a guarda fática 
de sobrinha-neta de 02 anos, informando ter sido surpreendida com ação 
do conselho tutelar ii de ananindeua, em ação conjunta ao conselho tute-
lar i de Marituba, em condutas ao seu ver irregularidades
1.3.14. Processo n.º 002300-003/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará, fabiana dos reis brandão
requerido(s): o estado, centro de recuperação regional de Paragominas-
crrP, secretaria Municipal de Meio ambiente de Paragominas
origem: 2º Pj de Paragominas
assunto: reclamação da sra. fabiana dos reis brandão que relata ter o 
centro de recuperação regional de Paragominas - crrP estar despejando 
dejetos líquidos de forma totalmente irregular em via pública, atingindo 
sua propriedade, causando danos ambientais.
1.3.15. Processo n.º 048895-003/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): gabriela castor da rocha
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa, tendo em 
vista indícios da não prestação de serviço por parte da servidora pública 
gabriela castor da rocha, a qual exerce a função de auxiliar de campo, 
na agência de defesa agropecuária do Pará, no Município de belterra/Pa, 
caracterizando-se como “funcionária fantasma”
1.3.16. Processo n.º 000123-960/2016
requerente(s): dalira lobo da silva, vera lúcia da silva
requerido(s): Nacional conhecido por “baloti”
origem: 12º Pj de Marabá
assunto: denúncias das sras. vera lúcia da silva e dalira lobo da silva 
acerca da venda de lotes e tentativa de usurpação de áreas no projeto de 
assentamento luiz inácio lula da silva, praticada por um senhor conhecido 
como balot, com suposto envolvimento de policial militar
1.3.17. Processo n.º 000206-200/2019
requerente(s): franco de jesus Maciel bezerra
requerido(s): Paulo saint jean trindade campos e Manoel carlos antunes
origem: 2º Pj de direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar eventual ocorrência de improbidade administrativa de su-
posto ato de improbidade administrativa cometido pelo prefeito do Municí-
pio de ananindeua/Pa Manoel carlos antunes, consubstanciado no pedido 
de providências do nacional franco de jesus Maciel bezerra de não auferi-
mento de verbas trabalhistas
1.3.18. Processo n.º 000055-151/2015
requerente(s): jackson josé de souza Pedroso
requerido(s): joão Monteiro vidal
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades relacionadas à prestação de con-
tas finalísticas do ano-calendário de 2013 e prestação de contas referente 
ao convênio n° 001/2014, firmado entre o Grêmio Recreativo e Beneficente 
Jurunense “Rancho não Posso me Amofiná”, da qual o representado é pre-
sidente, e a ação social integrada do Palácio do governo-asiPag.
1.3.19. Processo n.º 002109-095/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de itupiranga/Pa
origem: Pj de itupiranga
assunto: apurar possível cometimento de atos de improbidade adminis-
trativa por direcionamento de procedimentos licitatórios no município de 
itupiranga/Pa
1.3.20. Processo n.º 000258-151/2016
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): christielaine venzel zaninotto
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto acúmulo indevido de cargos pela servidora/enfer-
meira christielaine venzel zaninotto.
1.3.21. Processo n.º 000578-048/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de canaã dos carajás
origem: 1º Pj de canaã dos carajás
assunto: apurar supostas irregularidades cometidas no certame licitatório 
pregão presencial nº 27/2017/PMcc-cPl cujo objeto é a contratação de 
empresa para captação de recursos para o Município de canaã dos carajás.
1.3.22. Processo n.º 000863-921/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): fabiana dias e dias
origem: 4º Pj Promotoria cível defesa da Probidade administrativa de abaetetuba
assunto: apurar suposto desvio de função, concomitante a acumulação 
ilegal de funções remuneradas no serviço público pela servidora fabiana 
dias no Município de abaetetuba/Pa
1.3.23. Processo n.º 000035-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): renato ferreira carr e Universidade do estado do Pará (UePa)
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades no âmbito da Universidade esta-
dual do Pará, envolvendo acumulação ilícita de cargos em belém/Pa.
1.3.24. Processo n.º 000262-151/2018
requerente(s): MPf/Núcleo de combate à improbidade e corrupção
requerido(s): secretaria de estado de administração (sead)
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: trata-se de inquérito civil instaurado a partir do declínio de atri-
buição do Ministério Público federal, que recebeu denúncia sobre possível 
fraude em licitação pública e esquema de corrupção na secretaria adjunta 
de gestão administrativa de estado de administração do estado do Pará – 
sead\Pa, na condução do pregão eletrônico n.º 08\2017, com formação de 
conluio na compra de produtos para a área cardíaca
1.3.25. Processo n.º 000120-151/2018
requerente(s): aUtrabel, federação Paraense de entidades e Movimen-
tos sociais - fePeM
requerido(s): arcoN/Pa -agência de regulação e controle de serviços 
Públicos do Pará
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origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na eleição do conselho estadual 
de controle e regulação dos serviços Públicos do Pará (coNerc), referen-
te ao biênio 2018/2019, realizado pela agência de regulação e controle de 
serviços Públicos do estado do Pará (arcoN)
1.3.26. Processo n.º 000583-082/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de ipixuna do Pará
origem: Pj de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa consistente na 
apropriação indevida de valores descontados dos salários dos servidores 
municipais a título de empréstimo consignado não repassados ao banpará 
nos meses de junho e julho de 2017, no município de ipixuna/Pa
1.3.27. Processo n.º 000269-160/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de igarapé-açu e secretaria Municipal 
de assistência social de igarapé-açu
origem: Pj de igarapé-açu
assunto: apurar as possíveis irregularidades no âmbito da Prefeitura Muni-
cipal de igarapé açú/Pa quanto à realização de evento, por parte da secre-
taria Municipal de assistência social, por ocasião das comemorações em 
alusão ao “dia internacional da Mulher” de 2020 com a utilização vinculada 
a esta administração em seu layout de símbolos que referem se a ideais de 
esquerda, partidos políticos, movimentos sociais, etc, qual seja, o punho 
cerrado, em contrapartida aos princípios constitucionais da impessoalidade 
e moralidade administrativa
1.3.28. Processo n.º 000012-043/2022
requerente(s): lucivaldo ribeiro batista e leandro rocha soares
requerido(s): Prefeitura Municipal de terra santa e oliveira construtora & 
serviços ltda
origem: Pj de terra santa
assunto: Notícia de fato instaurada a partir de informações prestadas por 
vereadores de terra santa que alegam que a empresa contratada pela pre-
feitura, para realizar os serviços de iluminação pública, não está cumprindo 
o contrato firmado
1.3.29. Processo n.º 000288-151/2017
requerente(s): Ministério Público federal
requerido(s): secretaria Municipal de saúde (sesMa) e cláudia jeane
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apuar suposta prática de nepotismo perpetrado pela sra. cláudia 
jeane gonçalves Pereira, que teria realizado a contratação de raimundo 
valente gonçalves e Maryelle dos santos gonçalves, supostamente paren-
tes, para ocupar cargos na sesMa, enquanto exercia o cargo de diretora 
do departamento de recursos humanos da sesma
1.3.30. Processo n.º 000117-113/2019
requerente(s): a coletividade
Requerido(s): Panificadora Castelo, Panificadora Monte Alegre
origem: 2º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição ambiental provocada em tese pelas pani-
ficadoras Castelo e Monte Alegre situadas na cidade de Belém.
1.3.31. Processo n.º 000222-151/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa (fa-
desP) e centrais de abastecimento do Pará s/a (ceasa)
origem: 6º Pj de defesa do patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no contrato n.° 003/2015, cele-
brado entre a ceasa e a fadesP, no que diz respeito a desvio de função de 
técnicos indicados pela fundação para realizar atividades na ceasa
1.3.32. Processo n.º 000330-157/2020
requerente(s): francilene brone de oliveira
requerido(s): secretaria Municipal de Meio ambiente de Monte alegre, 
fernando do Nascimento, delegacia de Polícia civil de Monte alegre
origem: 2º Pj de Monte alegre
assunto: recurso em notícia de fato. representação formulada pela sra. 
francilene brone de oliveira na qual relatou a perturbação do sossego 
alheio ocasionada pelo seu vizinho, sr. fernando do Nascimento, tendo em 
vista que os cachorros do requerido, supostamente, causavam barulhos 
insuportáveis não a deixando dormir
1.3.33. Processo n.º 001524-042/2020
requerente(s): a coletividade
requerido(s): dionei cardoso Pereira, luís levino batista vieira
origem: 1º Pj de cametá
Assunto: Apurar suposta acumulação ilícita de cargos públicos pelo profis-
sional médico luís levino batista vieira
1.3.34. Processo n.º 000659-138/2019
requerente(s): valdeiton rodrigues Pego
requerido(s): Pedro Patrício de Medeiros
origem: Promotoria de são domingos do araguaia
assunto: denúncia a qual relata que a prefeitura de são domingos do 
araguaia, quando da gestão do sr. Pedro Patrício, pavimentou uma rua em 
uma área de terra pertencente àquele prefeito
1.3.35. Processo n.º 000544-151/2020
requerente(s): 3ª Promotoria de justiça de controle externo da atividade Policial
requerido(s): Polícia civil do estado do Pará (Pc/Pa)
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa cometido por 
delegado da polícia civil, em virtude de ter extrapolado o prazo de conclu-
são do inquérito policial
1.3.36 Processo n.º 036510-003/2020
requerente(s): Wankes solony de carvalho chaves
requerido(s): restaurante Picuí rural
origem: 2º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição ambiental atmosférica provocada em 
tese pelo restaurante Picuí rural
1.3.37. Processo n.º 003116-027/2017

requerente(s): a coletividade
requerido(s): apuração
origem: 3º Pj de tucuruí
assunto: apurar possível dano ambiental ocorrido na área de preservação 
permanente do igarapé santos, no Município de tucuruí
1.3.38. Processo n.º 000182-200/2017
requerente(s): Ministério Público do Para
requerido(s): caPs ananindeua
origem: 1º Pj de direitos constitucionais fundamentais e def. Pat. Púb. e 
da Mor. adm de  ananindeua
assunto: apurar suposto ato de improbidade cometida no centro de atenção 
Psicosocial (caPs) de ananindeua, pelo servidor dennys ranieri santos Pereira
1.3.39. Processo n.º 000086-036/2016
requerente(s): eliza fernandes torres de freitas
requerido(s): secretaria Municipal de saúde de benevides
origem: 3º Pj de benevides
assunto: apurar suposta divergência no enquadramento do tipo de vínculo 
dos agentes comunitários (acs) e agentes de endemia de saúde (ace)
1.3.40. Processo n.º 000064-151/2018
requerente(s): anônimo
requerido(s): câmara Municipal de belém (cMb)
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no pregão presencial srP nº 
01/2018, realizado pela câmara Municipal de belém, objetivando a aquisi-
ção/locação de computadores
1.3.41. Processo n.º 000121-151/2020
requerente(s): Por um Pará Melhor
requerido(s): secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas (sedoP)
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação à concorrência pú-
blica n.º 002/2019, onde supostamente existiriam diversos vícios no edital 
e no resultado do certame, bem como superfaturamento decorrente do 
contrato da referida licitação
1.3.42. Processo n.º 000033-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Universidade do estado do Pará (UePa) e raphael bessa ferreira
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar supostas receptação irregular da Gratificação de Regime 
de tempo integral com dedicação exclusiva (tide) concomitante com acú-
mulo de cargos pelo professor da UePa, sr. raphael bessa ferreira
1.4. Processos de relatoria da conselheira rosa Maria rodrigUes carvalHo:
1.4.1. Processo n.º 000223-087/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de brejo grande do araguaia
origem: Pj de são joão do araguaia
assunto: apurar supostas irregularidades que ensejaram a anulação do cer-
tame licitatório de nº 09/2017 para locação de veículos leves, caminhonetes, 
caminhões e máquinas pesadas no Município de brejo grande do araguaia
1.4.2. Processo n.º 001920-116/2013
requerente(s): banco da amazônia s/a (basa)
requerido(s): angélica Patrícia almeida Monteiro
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de escritório de 
advocacia por meio de inexigibilidade ou dispensa de licitação pelo basa
1.4.3. Processo n.º 000388-383/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Piçarra
origem: Pj de são geraldo do araguaia
assunto: apurar indícios de improbidade administrativa em relação ao Mu-
nicípio de Piçarra pelo não pagamento do precatório nº 32/2016
1.4.4. Processo n.º 000141-151/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): fundação Papa joão Paulo xxiii - fUNPaPa
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades cometidas pela fUNPaPa em 
relação ao pagamento dos salários de seus motoristas contratados, com 
valores do fundo da infância e juventude
1.4.5. Processo n.º 000107-151/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria de estado de segurança Pública e defesa social (segUP)
origem: 2º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativo
assunto: apurar suposta prática de irregularidades em relação ao processo 
licitatório nº 2012/121237-segUP, Pregão eletrônico nº 029/2012, para 
locação de veículos automotivos para atender aos Órgãos do sistema esta-
dual de segurança Pública e defesa social (sieds)
1.4.6. Processo n.º 000012-151/2014
requerente(s): comissão de Moradores da área da liberdade
requerido(s): associação de Moradores da área da liberdade (aMal)
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar responsabilização pela irregularidade na prestação de 
contas da aMal
1.4.7. Processo n.º 001973-116/2013
requerente(s): Polícia federal
requerido(s): companhia de saneamento do estado do Pará (cosaNPa)
origem: 2º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades na contratação da empresa leMe en-
genharia LTDA para atuar como preposta na fiscalização do contrato nº 
21/2002/cosaNPa – “Projeto UNa”
1.4.8. Processo n.º 000287-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPe (Ncic)
requerido(s): renilce Nicodemos lobo
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar supostas irregularidades na utilização de veículos oficiais 
pela ex-secretária de estado de esporte e lazer, sra. renilce conceição do 
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espírito santo Nicodemos lobo, quando não se encontrava mais no cargo 
para concorrer às eleições
1.4.9. Processo n.º 003007-131/2018
requerente(s): antônia francismara Pamplona de souza
requerido(s): estado do Pará - sedUc
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta prática de assédio moral por parte da sra. Maria 
azenaide rodrigues, diretora da escola estadual de ensino fundamental 
tenoné, contra os servidores antônia francismara Pamplona de souza, 
lourinoel santos de abreu e devison rogério Moreira Pereira
1.4.10. Processo n.º 000039-912/2015
Requerente(s): Moradores do Jardim Filadélfia – Itupiranga/Pa
requerido(s): Maria Pereira chamom
origem: 12ª Pj de Marabá
assunto: apurar o procedimento da regularização fundiária do imóvel rural 
denominado “fazenda castanhal” no munícipio de itupiranga/Pa
1.4.11. Processo n.º 000379-096/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de educação de xinguara/Pa
origem: 1º Pj de xinguara
assunto: apurar supostas irregularidades atinentes à lotação dos trabalha-
dores em educação no município de xinguara
1.4.12. Processo n.º 000129-155/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeito Municipal de augusto corrêa, iraildo farias barreto 
e ivo farias barreto
origem: Promotoria de justiça de augusto corrêa
assunto: apurar a ocorrência de ato de gestão contrário ao interesse públi-
co que se enquadre na lei Nº 8.429/92
1.4.13. Processo n.º 001084-032/2018
Requerente(s): Sindicato dos Profissionais do Magistério de Paragominas 
(siNseMP)
requerido(s): Prefeitura Municipal de Paragominas
origem: 3º Pj de Paragominas
assunto: apurar supostas irregularidades quanto a ausência de transporte 
escolar, merenda escolar e condição do alojamento dos professores
1.4.14. Processo n.º 000058-113/2021
requerente(s): anônima
requerido(s): sucataria da lora e zezinho sonho Meu
origem: 1º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar possível poluição sonora provocada pelo funcionamento 
do estabelecimento
1.4.15. Processo n.º 000541-151/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Manoel gionovaldo freire lourenço
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar possíveis irregularidades na percepção da gratificação do 
regime de trabalho em tempo integral com dedicação exclusiva (tide) por 
parte do servidor Manoel gionovaldo freire lourenço
1.4.16. Processo n.º 013285-031/2016
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): osvaldo de jesus Maciel carneiro
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar possível prática de ato de improbidade administrativa su-
postamente cometido por servidor público estadual efetivo, consistente no 
recebimento de remuneração sem o respectivo exercício das atividades 
inerentes ao cargo público
1.4.17. Processo n.º 000184-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): susan carollini silva oliveira
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação à acumulação indevida 
de cargos por parte de médicos da fundação santa casa de Misericórdia do Pará
1.4.18. Processo n.º 000232-151/2017
requerente(s): Ministério Público de contas do estado do Pará-MPc
requerido(s): iterPa - instituto de terras do Para, fUNPea - fundação de 
Pesquisa e extensão e ensino em ciências agrárias
origem: 4º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa na pres-
tação de contas (processo nº 2014/50736-8) referente ao convênio nº 
004/2007, firmado entre a FUNPEA e o ITERPA, quanto à inobservância de 
comprovação da aplicação dos recursos financeiros destinados à execução 
do objeto do convênio
1.4.19. Processo n.º 000042-151/2019
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPe – Ncic
requerido(s): Propeller comunicação e Marketing de Propriedades
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na instalação de sinalizadores 
em via pública em salinópolis/Pa.
1.4.20. Processo n.º 000243-009/2018
requerente(s): Movimento democrático brasileiro secção do Pará - Mdb/
Pa (advogado: diorgeo Mendes, oab/Pa n.º 12.614/ giussepp Mendes, 
oab/Pa n.º 22.273)
requerido(s): Marcio desiderio teixeira Miranda, simão robison oliveira 
jatene (advogado: solon da silveira bezerra Neto, oab/Pa n.º 19.335/ 
renan santos Miranda, oab/Pa n.º 17.253), jose alberto da silva colares, 
Nilo emanoel rendeiro de Noronha e ruy Klautau de Mendonça
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a responsabilidade e possível ato de improbidade adminis-
trativa na contratação de empréstimo bancário em possível conflito com o 
disposto no art. 38, § 2º da lei complementar n.º 100/00, sem prejuízo da 
apuração de outras ilegalidades relativas ao mesmo fato
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNcisco barbosa de oliveira:
1.5.1. Processo n.º 000372-096/2020
requerente(s): delegacia da Polícia federal

requerido(s): câmara Municipal de belém
origem: 1º Pj de xinguara
assunto: apurar supostas irregularidades sobre a utilização indevida de 
veículos da câmara de vereadores por vereadores, para campanha política 
e viagens particulares
1.5.2. Processo nº 000729-027/2021
requerente(s): 1ª Promotoria de justiça de tucuruí
requerido(s): Prefeitura de tucuruí, total serviços limpeza Urbana e ilu-
minação Pública - ePP
origem: 1º Pj de tucuruí
assunto: apurar irregularidades na aquisição e instalação de luminá-
rias de led, feita através de adesão a ata de registros de preços PP/srP 
025/2017, por parte da Prefeitura de tucuruí.
1.5.3. Processo nº 000228-151/2017
requerente(s): Hilário colino bernejo Neto
requerido(s): seMob - superintendência executiva de Mobilidade Urbana de belém
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na seMob decorrentes de perseguição 
funcional e ausência de equipamentos de proteção dos agentes de trânsito.
1.5.4. Processo nº 000393-151/2020
requerente(s): 5ªPj/dPP/Ma
requerido(s): Universidade do estado do Pará - UePa, antônio césar Matias de lima
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar suposta percepção indevida da gratificação do regime de tra-
balho em tempo integral com dedicação exclusiva (tide) por parte do servi-
dor da Universidade do estado do Pará (UePa) antônio cesar Matias de lima.
1.5.5. Processo nº 000010-151/2018
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): instituto de Metrologia do Pará - iMetroPara
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no instituto de Metrologia de esta-
do do Pará (iMetro/Para), com relação à lotação de recepcionistas, da em-
presa Kapa capital, para atuarem como assistentes administrativos do órgão.
1.5.6. Processo nº 000044-151/2021
requerente(s): 5ªPj/dPP/Ma
requerido(s): Universidade do estado do Pará - UePa, samuel Pereira campos
origem: 3º Pj defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de belém
assunto: apurar possíveis acumulação indevida de cargos públicos e per-
cepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado Pará 
(UEPA), especificamente com relação à conduta do servidor SAMUEL PE-
reira caMPos.
1.5.7. Processo nº 000224-151/2019
requerente(s): 3ª Promotoria de controle externo da atividade Policial
requerido(s): em apuração
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a suposta prática de ato de improbidade administrativa 
por parte de delegado de Polícia que teria extrapolado o prazo de conclu-
são do inquérito policial nº 271/2014.001194-0.
1.5.8. Processo nº 000222-135/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de santarém Novo, laercio costa de Melo
origem: Pj de santarém Novo
assunto: apurar supostas irregularidades na utilização e inclusão no sis-
tema de administração de pessoal do Município de santarém Novo, do 
registro profissional de médico do senhor ELIEL NINA DE AZEVEDO, sem a 
existência de vínculo funcional entre as partes.
1.5.9. Processo nº 000211-151/2020
requerente(s): tribunal de contas dos Municípios do Pará - tcM/Pa
requerido(s): câmara Municipal de belém - cMb
origem: 6º Pj defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no descumprimento do termo de 
ajustamento de gestão (tag) por parte do sr. vereador Mauro cristiano 
freitas, conforme resolução nº 15.048, de 8 de outubro de’2019, do tribu-
nal de contas dos Municípios.
1.5.10. Processo nº 001066-036/2017
requerente(s): roberto alexandre Mendes ayres, estado do Pará - MPPa
requerido(s): secretaria de saúde de benevides
origem: 3º Pj de benevides
assunto: apurar a existência de eventual precariedade nos serviços prestados 
pelo Núcleo de apoio à saúde da família — Nasf no município de benevides, 
por falta de equipamentos essenciais para a execução de atividades.
1.5.11. Processo nº 000039-151/2020
requerente(s): Pj de icoaraci
requerido(s): Polícia civil do estado do Pará - Pc/Pa
origem: 6º Pj defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar a suposta prática de ato de improbidade administrativa 
por parte de delegado de Polícia que teria extrapolado o prazo de conclu-
são do boletim de ocorrência circunstanciado nº 00504l2018.100211-8.
1.5.12. Processo nº 000354-151/2018
requerente(s): cfc rocha, a. c. araújo ribeiro Me, cfc abaeté regional
requerido(s): departamento de trânsito do estado  do Pará - detraN
origem: 5º Pj defesa do Patrimônio Público e Moralidade
assunto: apurar a suposta prática de atos caracterizadores de improbidade 
administrativa, em razão da violação de princípios pelo detraN/Pa, no 
credenciamento da empresa realdrive simuladores ltda., fornecimento de 
simuladores a serem utilizados por centro de formação de — condutores
1.5.13. Processo nº 000340-940/2018
requerente(s): estado do Pará - MPPa
requerido(s): Município de Marabá - Prefeitura Municipal
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa na contrata-
ção da empresa tarUMÃ locacoes e serviÇos ltda e taUari loca-
ÇÓes ltda - ePP, a qual, em tese, fez uso de documentos falsos no curso 
de processo licitatório, pelo Município de Marabá, com a finalidade da pres-
tação de serviço de locação de máquinas pesadas.
1.5.14. Processo nº 002235-032/2021
requerente(s): estado do Pará - MPPa
requerido(s): alcimar dacko
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origem: 1º Pj de Paragominas
assunto: apurar crime ambiental praticado pelo sr. alcimar dacko (auto de 
infração aUt-2- 8/214- 05-00456 lavrado em 04/05/2021).
1.5.15. Processo nº 000148-151/2014
Requerente(s): Ex-Officio
requerido(s): Hospital ophir loyola - Hol
origem: 6º Pj defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades apontadas no relatório produzido 
pela comissão especial instituída pela junta de coordenação orçamentária 
e financeira do governo do estado do Pará, referente ao item i — gestão 
de Pessoas do Hospital ophir loyola, especialmenteem relação ao suposto 
recebimento indevido de bolsa—especialização pela então servidora fraN-
cileNe Maria de Melo e silva, a título de bolsa para mestrado, durante 
o período em que esteve matriculada neste curso em Paris-frança.
1.5.16. Processo nº 000007-093/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de brasil Novo, Weder Makes carneiro
origem: Pj de brasil Novo
assunto: apurar denúncia narrando que, no dia 26 de janeiro de 2018, a 
câmara Municipal de brasil Novo, por meio de seu presidente Weder Makes 
carneiro à época dos fatos, adquiriu, da empresa gonçalves & dias ltda, o 
valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em compra de óleo diesel 
s-10, embora a casa legislativa não possuísse nenhum veículo em pleno 
exercício que consumisse o citado combustível.
1.5.17. Processo nº 000396-383/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de são geraldo do araguaia
origem: Pj de são geraldo do araguaia
assunto: apurar suposta exorbitância nos valores praticado pela municipa-
lidade em 2017, quando do aluguel de imóveis para o funcionamento das 
secretarias municipais, mediante denúncia formalizada perante o Parquet 
pelo sr. josé augusto Pereira diniz.
1.5.18. Processo nº 013250-031/2016
requerente(s): Ministério Público estadual
requerido(s): joaquim de lira Maia
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar possível ato doloso de improbidade administrativa que 
tenha causado prejuízo ao erário do Município de santarém, no exercício 
financeiro de 2002.
1.5.19. Processo nº 003646-030/2016
requerente(s): csMP – conselho Nacional do Ministério Público
requerido(s): UNiMed - sul do Pará – cooperativa de trabalho Médico
origem: 3º Pj de Parauapebas
assunto: apurar violação dos interesses coletivos afetos ao consumidor de 
planos de saúde, prejudicado pela imposição de cláusula de exclusividade 
à cooperados e prestadores de serviço médicos pela Unimed sul do Pará.
1.5.20. Processo nº 013509-031/2016
requerente(s): tribunal de contas dos Municípios - tcM, estado do Pará - MPPa
requerido(s): oti silva santos
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar a falta da prestação de contas/devolução de valores 
referentes ao fMP, tendo em conta o julgamento do Processo tcM nº 
1320012003—00, relativo à Prestação de contas do Município de belterra, 
exercício de 2003, de responsabilidade do ex-Prefeito oti silva santos.
1.5.21. Processo nº 000411-036/2020
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): claudio duarte e silva
origem: 3º Pj de benevides
assunto: apurar suposta prática de ato de improbidade administrativa ou 
eventual crime cometido por funcionários da Prefeitura de benevides, con-
cernente na lavra de documentos com informações divergentes acerca de 
um terreno situado no referido Município, que é objeto do Processo de 
reintegração de Posse nº 0801073-17.20178.14.0097.
1.5.22. Processo nº 001232-921/2018
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de abaetetuba
origem: 4º Pj Promotoria cível defesa da Probidade administrativa abaetetuba
assunto: apurar informações de que advogados contratados pela câma-
ra de vereadores estariam recebendo a gratificação por tempo integral e 
supostamente, ao mesmo tempo, exercendo atividades particulares, tal 
como a advocacia.
1.5.23. Processo nº 000074-200/2018
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): secretaria de saúde de ananindeua-sesaU
origem: 2º Pj de direitos coNst. fUNd. e def. Pat. Púb. e da Mor. 
adM - aNaNiNdeUa
Assunto: Averiguar 22 (vinte e dois) casos confirmados de Ieptospirose no 
Município de ananindeua.
1.5.24. Processo nº 000045-151/2019
requerente(s): conselho estadual dos direitos da criança e adolescente cedca/Pa
requerido(s): secretaria de estado de assistência social trabalho emprego e 
renda -seaster, fasePa - fundação de atendimento socioeducativo do Pará.
origem: 7º Pj da infância e juventude Novo
Assunto: Apurar possíveis irregularidades com relação ao firmamento do 
termo de cooperação nº 001/2017-seaster/fasePa.
1.5.25. Processo nº 000335-151/2020
requerente(s): Ministério Público federal - MPf
requerido(s): instituto Nacional de segurança social- iNss, banco do brasil
origem: 3º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidade com relação à liberação de valores de-
vidos à pessoa física, depositados pelo instituo Nacional de seguro social-iNss.
1.5.26. Processo nº 000178-911/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de educação de Marabá - seMed
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa em processos li-
citatórios ocorridos em 2014 na secretaria Municipal de educação de Marabá.
1.5.27. Processo nº 003235-382/2019
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará, elétrica luz comercial 

de Materiais elétricos ltda - ePP
requerido(s): Heloisa Mendes sousa francisco, Município de conceição do araguaia
origem: 1º Pj de conceição do araguaia
assunto: apurar irregularidades no processo licitatório Pregão Presencial nº 
009/2019, que tem por objetivo registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento e instalação de luminárias públi-
cas modulares em led e parcelada aquisição de materiais para manutenção 
da iluminação pública, para suprir as necessidades da secretaria Municipal de 
infraestrutura e desenvolvimento Urbano de conceição do araguaia.
1.5.28. Processo nº 003238-027/2016
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de saúde de tucuruí, Município de tucuruí/Pa
origem: 2º Pj de tucuruí
assunto: apurar os motivos para a demora na construção do Posto de saú-
de do bairro coHab, localizado em tucuruí/Pa.
1.5.29. Processo nº 000335-151/2018
requerente(s): sindicato dos trabalhadores nas indústrias Urbanas do es-
tado (stiUPa)
requerido(s): companhia de saneamento do estado do Pará - cosaNPa
origem: 1º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
Assunto: Apurar supostas irregularidades no contrato nº 29/2013, firmado 
com a empresa eNcibra estUdos e Projetos de eNgeNHaria s/a, 
tendo como objeto a prestação de serviços de assistência técnica para 
gerenciamento dos programas de investimento da companhia de sane-
amento do estado do Pará — cosaNPa, com avaliação e aprovação de 
projetos e supervisão de obras em sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no estado do Pará.
1.5.30. Processo nº 000156-012/2017
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Prefeitura Municipal de Marabá, companhia de saneamento 
do estado do Pará - cosaNPa
origem: 7ª Pj de Marabá
assunto: apurar indícios de improbidade administrativa na contratação da 
companhia de saneamento do estado do Pará — cosaNPa para prestar 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município 
de Marabá, mediante convênio, sem a celebração do contrato de programa.
1.5.31. Processo nº 004448-031/2015
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): em apuração
origem: 7º Pj de santarém
assunto: acompanhar o processo de regularização fundiária do território 
quilombola cachoeira da Porteira em sobreposição ao território indígena 
Kaxuyana-tunayana, no Município de oriximiná.
1.5.32. Processo nº 003461-031/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Município de Mojuí dos campos - Pará
origem: 9ª Pj de santarém
assunto: apurar se os convênios nº 001/2014, 003/2014, 001/2015 e 
002/2015, celebrados entre o Município de Mojuí dos campos e o instituto 
Planalto Amazônia de Assistência Social, Pesquisa e Educação Profissional 
foram cumpridas na totalidade — iPa.barbosa de oliveira.
1.5.33. Processo nº 003664-030/2016
requerente(s): a coletividade, Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): Nova carajás e incorporações ltda
origem: 3º Pj de Parauapebas
assunto: apurar índices de reajuste e taxas aplicados nos contratos de 
loteamento firmados entre os consumidores e a empresa Nova Carajás 
construções e incorporações ltda.
1.5.34. Processo nº 000215-940/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria Municipal de viação e obras Públicas - sevoP, 
alves & Wolvest ltda, fábio cardoso Moreira
origem: 11ª Pj de Marabá
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa de irregularidade na 
realização e execução do processo licitatório nº. 023/2020-cel/sevoP/PMM
1.5.35. Processo nº 000160-151/2021
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): luiz Nazareno franca de Moura
origem: 6º Pj de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar o possível acúmulo indevido de cargos públicos por parte 
de luiz Nazareno frança de Moura, que estaria ocupando cargos de médico 
no Hospital Universitário joão de barros barreto, Hospital ophir loyola e 
Hospital jean bitar.
1.5.36. Processo nº 000124-113/2014
requerente(s): adão Pantoja de Maria
requerido(s): açaí Pura Polpa ltda
origem: 2º Pj do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição de solo em área de proteção ambiental, 
imputada à empresa açaí Pura Polpa ltda, atualmente denominada frutali 
indústria de alimentos ltda-Me, em razão de representação apresentada 
pelo sr. adão Pantoja de Maria.
1.5.37. Processo nº 000063-808/2017
requerente(s): Ministério Público do estado do Pará
requerido(s): secretaria de estado de segurança Pública e defesa social - 
segUP, governo do estado do Pará, Norte energia s.a.
origem: 1ª Pj criminal de altamira
assunto: apurar a paralização das obras da Unidade Prisional da região de 
Altamira localizada no Município de Vitória do Xingu, verificar os respecti-
vos licenciamentos e fomentar a sua conclusão junto aos órgãos responsá-
veis, incluindo os empreendedores da UHe belo Monte.
belém-Pa, 19 de abril de 2022.
fraNcisco barbosa de oliveira
Procurador de justiça
secretário do conselho superior do MPPa
obs: quaisquer requerimentos devem ser feitos por meio do endereço 
eletrônico conselho@mppa.mp.br

Protocolo: 787380
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PREfEituRA MuNiciPAL DE AfuÁ-PA
coMissão DE PRocEsso ADMiNistRAtivo DisciPLiNAR

tRAv: QuiNtiNo BocAiúvA, s/n
EDitAL DE coNvocAção Nº 010/2022- cPAD/PMA

Na qualidade de Presidente da comissão de Processo administrativo disci-
plinar, designado pela Portaria nº 001/2022 seMiNf/PMa de 08 de MarÇo 
de 2022 assinado pelo sr. francisco da conceição gomes Pantoja secretá-
rio adjunto de infraestrutura, publicado no mural da secretaria Municipal 
de infraestrutura, bem como no mural da Prefeitura de afuá - Pa, datado 
de 08 de março de 2022, coNvoco o servidor a seguir mencionado Hide-
val rodrigUes de ataÍde (vigia), Processo administrativo disciplinar 
nº 010/2022. o qual se encontra e++++m local incerto e não sabido, con-
forme preceitua o art. 181 da lei nº 076/91, estatuto do servidor Público 
civil do Município de afuá - Pa, para apresentar-se perante esta comissão 
Processante, sediada na sala de audiências da secretaria Municipal de edu-
cação de afUá-Pa, localizada na travessa quintino bocaiuva s/n, centro 
de afuá - Pa. considere o servidor acima mencionado Notificado, em 
razão da imputação constante no respectivo Processo administrativo dis-
ciplinar. obedecendo aos princípios constitucionais de ampla defesa e do 
contraditório, conforme dispõe o art. 171, da lei nº 076/91- estatUto do 
servidor Público de afUá - Pa. considere o servidor acima menciona-
do Notificado da instalação do Processo Pad. em razão da imputação no 
Processo retro mencionado, pelo cometimento em tese de falta funcional de 
abandono conforme o disposto no art. 150 incisos ii, iii da lei nº 076/91. 
Sendo lhes garantido o direito de ampla defesa e do contraditório fica assim 
o servidor mencionado, convocado pelo presente edital, para num prazo de 
15 dias contados da presente publicação comparecer perante está comissão 
Processante a fim de apresentar defesa técnica, no endereço supracitado. 
este edital encontra-se divulgado na integra no site: www.afua.pa.gov.br.

afuá - Pa, 18 de abril de 2022
valério de castro Moura

Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar
Prefeitura Municipal de Afuá-PA.

Protocolo: 787262
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 PREfEituRA MuNiciPAL DE ALtAMiRA
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 017/2022 

PREGão ELEtRôNico PARA DE REGistRo DE PREços 63/2021
tem como objeto a seleção e contratação de empresa para o fornecimento 
de fórmulas lactárias especiais para a secretaria Municipal de saúde, por 
meio de todas as unidades de saúde do município, conforme especifica-
ções contidas no termo de referência, do edital do Pregão eletrônico srP 
63/2021, que é parte integrante desta ata, assim como a proposta ven-
cedora, independentemente de transcrição, tornamos público o extrato da 
ata de registro de Preços, referente à licitação supracitada tendo seu valor 
registrado da seguinte forma: fornecedor: distribUidora HosPitalar 
raMos e MeNdoNÇa ltda, cNPj/Mf 27.117.540/0001-06, valor total 
r$138.052,91 (cento e trinta e oito mil, cinquenta e dois reais e noventa 
e um centavos); fornecedor: HasseN raad distribUidora de Medica-
MeNtos e ProdUtos NUtricioNais ltda, cNPj/Mf 21.296.343/0001-
15, valor total: r$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) e fornecedor: 
f. cardoso e cia ltda, cNPj/Mf 04.949.905/0001-63, valor total: 
r$11.560,32 (onze mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e dois centa-
vos), com vigência do dia 05/04/2022 até 05/04/2023.

HoMoLoGAção Do PE-sRP Nº 063/2021
o fundo municipal de saúde de Altamira, torna público a Homologação 
do processo licitatório acima citado, objeto: registro de preço para futura 
e eventual contratação de empresa para o fornecimento de fórmulas lactá-
rias especiais para a secretaria municipal de saúde, por meio de todas as 
unidades de saúde do município de altamira. fornecedor: distribUido-
ra HosPitalar raMos e MeNdoNca ltda, cNPj/Mf 27.117.540/0001-
06; valor global de r$ 138.052,91; fornecedor: HasseN raad distri-
bUidora de MedicaMeNtos e ProdUtos NUtricioNais ltda, cNPj/
Mf nº 21.296.343/0001-15; valor global de r$ 12.600,00 e fornecedor: 
f. cardoso e cia ltda, cNPj/Mf 04.949.905/0001-63, valor total: 
r$11.560,32.

tatiana de souza Nascimento Galvão
secretária Municipal de saúde

Aviso DE HoMoLoGAção P.E. 3/2022
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o PREfEi-
to MuNiciPAL, HoMoLoGA nos termos do inciso vi do art. 13 do de-
creto 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, 
o pregão eletrônico srP 3/2022 cujo objeto é: registro de Preço para 
futura e eventual aquisição de coMbUstÍveis, derivados de PetrÓ-
LEO a fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Altamira 
e secretarias ordenadoras. fornecedor: aUtoPosto MavericK ltda - 
08.413.902/0004-04 vencedora do item 01, valor total r$ 4.580.472,00.
fornecedor: goNÇalves & dias ltda - 07.868.912/0008-03 vencedora 
dos itens 02 e 03, valor total r$ 12.065.128,00.
fornecedor: azevedo coMercio varejista de derivados de Petro-
leo ltda - 28.782.251/0001-94 vencedoras do item 04, valor total r$ 
6.440.096,00.
totalizando o pregão eletrônico srP 3/2022 em r$ 23.085.696,00 (vinte e 
três milhões, oitenta e cinco mil e seiscentos e noventa e seis reais). 04 de 
abril de 2022. cLAuDoMiRo GoMEs DA siLvA, PREfEito MuNiciPAL

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços 18/2022
oRiuNDA Do PREGão ELEtRôNico PARA DE REGistRo DE PRE-
ços 3/2022 com objeto registro de Preço para futura e eventual aqui-
sição de COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DE PETRÓLEO a fim de atender às 
necessidades da Prefeitura Municipal de altamira e secretarias ordenado-
ras, tornamos público o extrato da ata de registro de Preços, referente à 
licitação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma: for-
necedor: aUto Posto MavericK ltda - 08.413.902/0004-04 vencedora 
do item 01, valor total r$ 4.580.472,00 fornecedor : goNÇalves & dias 
ltda - 07.868.912/0008-03 vencedora dos itens 02 e 03, valor total r$ 
12.065.128,00 fornecedor : azevedo coMercio varejista de deri-
vados de Petroleo ltda - 28.782.251/0001-94 vencedora do item 04, 
valor total r$ 6.440.096,00 totalizando o pregão eletrônico srP 3/2022 
em r$ 23.085.696,00 (vinte e três milhões, oitenta e cinco mil e seiscentos 
e noventa e seis reais) com vigência do dia 06/04/2022 até 06/04/2023.

tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
toMADA DE PREços 2/2021

Em atenção ao Art. 43 da Lei 8.666/1993, bem como considerando os 
termos do resultado do julgamento efetivado pela comissão Permanente 
de licitações desta Prefeitura Municipal nos autos do processo de licitação 
toMada de PreÇos 2-2021, bem como diante da inexistência de recursos 
administrativos pendentes de julgamento, conforme atestado nas atas das 
sessões de julgamento e diante da aparente legalidade dos atos pratica-
dos, venho:
1 - ADJuDicAR o objeto do processo de licitação toMada de PreÇos 
2/2021 à empresa vencedora best traNsPortes coNstrUÇÕes ltda, 
cNPj/Mf 83.332.908/0001-20 pelo menor preço global r$ 1.619.828,56 
(Um milhão, seiscentos e dezenove mil, oitocentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e seis centavos), haja vista a apresentação regular da proposta 
de preço, dos documentos de habilitação e das declarações complementa-
res, conforme requisitados no instrumento convocatório.
2 - Proceder a HoMoLoGAção do procedimento de licitação instaura-
do sob a modalidade de toMada de PreÇos e numeração toMada de 
PreÇos 2/2021 com objeto: contratação de empresa de engenharia para 
realizar a execução dos serviços de manutenção e recapeamento asfáltico 
em Micro revestimento asfáltico a frio sobre asfalto existente, em uma 
área de 43.857,98 m², a ser executado no município de altamira- Pa. al-
tamira- 14 de abril de 2022. cLAuDoMiRo GoMEs DA siLvA, Prefeito 
Municipal de Altamira

Protocolo: 787264
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE BARcARENA
Aviso DE LicitAção 

coNcoRRêNciA N° 3-005/2022 
objeto: execução das seguintes obras/serviços no município de barcare-
na: restauração, manutenção e recapeamento asfáltico de vias. abertura: 
23/05/2022 as 10:00h. o edital encontra-se disponível na sala da cPl, 
em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, loca-
lizado 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 transparência (governo transparente - Pre-
feitura Municipal de barcarena) no seguinte endereço/link:governotrans-
parente.com.br/transparencia/4382489/consultarlicitacao, 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@barcarena.pa.gov.br, ou 
ainda pelo telefone: (91) 99393-6685. Waldemar cardoso Nery Júnior 
- Presidente da cPL.

Protocolo: 787266
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

ExtRAto DE coNtRAto DisPENsA Nº 004/2022
coNtRAtANtE - secretaria de assistência social, coNtratado: eMPre-
sa de tecNologia da iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo do estado do 
Pará - ProdePa, cNPj: 05.059.613/0001-18, contrato administrativo nº. 
086/2022, com o valor total de r$ 4.525,56; objeto: fornecimento de 
serviços de licença de uso anual de sistemas específicos - de identificação 
civil da secretaria do estado de segurança Pública, fundo Municipal de as-
sistência social. foNte de recUrsos: 2101, 33903900, vigêNcia dos 
coNtratos: 12 (doze) meses. assinatura do contrato: brasil Novo/Pa, 
30/03/2022 - ordenador de Despesas: Walcleia Rodrigues de Lima - 
secretária de Assistência social de Brasil Novo/PA.

Walcleia Rodrigues de Lima
secretária de assistência social

Protocolo: 787269

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAMEtÁ
Aviso DE HoMoLoGAção 

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 012/2022-PMc 
HoMoLoGo a licitação na modalidade PregÃo eletrôNico srP Nº 
012/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preço Para futura e even-
tual contratação de empresa Para aquisição de Postes de aço galvanizado, 
e com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer 
da assessoria jurídica do município adjUdico/HoMologo seu objeto a 
jorge emanuel de oliveira guimarães, cNPj nº 12.550.147/0001-34. va-
lor r$ 1.645.287,50; Norte enterprise e empreendimentos ltda, cNPj nº 
44.352.691/0001-68, valor r$ 1.016.250,00; para que produza os efeitos 
legais aos termos do art. 43, inciso vi da lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. data da Homologação: 14/04/2022. ordenador: 
victor correa cassiano - Prefeito Municipal de cametá.

ExtRAtos DE coNtRAto 
PREGão ELEtRôNico Nº 013/2022-PMc/sMs 

objeto: aquisição de equipamento e Material Permanente Para as Unida-
des básicas de saúde, visando atender a Proposta nº 11311.333000/1210-
09, (em anexo) da emenda Parlamentar de nº 81000792 do ano 2021, 
destinada a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá/se-
cretaria Municipal de saúde. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. 
coNtrato Nº 01.Pe.013/2022-PMc/sMs. contratante: Prefeitura Munici-
pal de cametá/secretaria Municipal de saúde. cNPj nº 11.311.333/0001-
58. contratada: f. cardoso e cia ltda, cNPj nº 04.949.905/0001-63, valor 
total r$ 96.016,00. vigência: 05/04/2022 a 05/04/2023. ordenador: 
Klenard Attílio Ranieri, secretário Municipal de saúde.

ExtRAto DE REGistRo DE PREços 
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 012/2022-PMc 

Reconheço a ata de registro de Preços - Pregão eletrônico srp. objeto: re-
gistro de Preço Para futura e eventual contratação de empresa Para aquisição 
de Postes de aço galvanizado. vencedores: arP Nº 1.012/2022-PMc - jorge 
emanuel de oliveira guimarães, cNPj nº 12.550.147/0001-34. itens: 1, 2, 
4, 6. valor: r$ 1.645.287,50. arP Nº 2.012/2022-PMc - Norte enterprise 
e empreendimentos ltda, cNPj nº 44.352.691/0001-68. itens: 3, 5. valor: 
r$ 1.016.250,00. vigência: 19/04/2022 a 19/04/2023. ordenador: victor 
correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 787274

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
ExtRAto DE tERMo DE APostiLAMENto 

terceiro termo de Apostilamento do contrato nº 3012001/2020. 
Pregão Eletrônico nº 016/2020. terceiro termo de apostilamento 
do contrato nº 3012001/2020. Pregão eletrônico nº 016/2020. objeto: 
realinhamento de preço dos itens 03 e 04, constantes no contrato nº 
3012001/2020, cujo o objeto é aquisição de combustível para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/PA, com fim de reesta-
belecer o reequilíbrio econômico-financeiro. Empresa: Posto Guajara Ltda 
- epp. cNPj nº 05.363.452/0002-32. fund. legal: art. nº 65, inciso ii alí-
nea “d” da lei nº 8.666/93. assinatura: 12/04/2022. francisco ferreira 
freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 787277

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

 sEcREtARiA MuNiciPAL DE sAúDE DE cuRioNÓPoLis
 Aviso DE susPENsão

A secretaria Municipal de saúde de curionópolis, através da comissão 
Permanente de licitação, avisa que o credeNciaMeNto Nº 001/2022-obje-
to: contratação de empresa(s) especializada(s) por meio de credenciamento 
de pessoa(s) jurídica(s) de direito privado para prestação de serviços espe-
cializados em oftalmologia aos usuários do sus da população do município 
de curionópolis., que estava com sessão agendada para o dia 28/04/2022 
– 09h00min (horário local), fica suspenso em virtude da necessidade de reti-
ficação no edital. Elizabeth Mª s. v. Botelho da silva–Presidente cPL.- 
curionópolis, 20 de abril de 2022.

Protocolo: 787159

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

Aviso DE HoMoLoGAção
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resul-
tado do PREGão ELEtRoNico: Nº PE 12/2022-PMGP, homologado em 
19/04/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 08/04/2022 
ao objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada no 
fornecimento diário de refeições prontas do tipo self-service, marmitex e co-
ffe breaK, para atender as demandas das secretarias no limite urbano do 
município de goianésia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de goiané-
sia do Pará, cNPj: 83.211.433/00014-13, em favor das empresas: brUNa 
da rocHa oliveira-Me 19.596.528/0001-01, valor total r$ r$ 387.840,00; 
sHaNgaY servicos e coM eireli, cNPj: 15.674.614/0001-26, valor to-
tal r$ r$ 599.961,00. francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal. 
francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 787279

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREço
Ata de registro de preço nº 20220150, oriunda do PREGão ELEtRoNi-
co: Nº PE 12/2022-PMGP, objeto: registro de preço para contratação de 
empresa especializada no fornecimento diário de refeições prontas do tipo 
self-service, marmitex e coffe breaK, para atender as demandas das se-
cretarias no limite urbano do município de goianésia do Pará. contratante: 
Prefeitura Municipal de goianésia do Pará, cNPj: 83.211.433/00014-13. 
empresas vencedoras: brUNa da rocHa oliveira-Me 19.596.528/0001-
01, no item: 01; valor total r$ r$ 387.840,00; sHaNgaY servicos e 
coM eireli, cNPj: 15.674.614/0001-26, nos itens 02 e 03, valor total r$ 
r$ 599.961,00. data de assinatura: 19/04/2022. francisco David Leite 
Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 787280

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 PREGão ELEtRôNico Nº 017A/2022-PE
PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 039/2022

objeto: aquisição de combustíveis para atender as necessidades dos fun-
dos Municipais de educação, saúde, assistência social e Municipio de itai-
tuba. tipo: Maior Percentual de desconto. data de abertura: 03/05/2022, 
as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.
br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, lo-
calizada na rod. transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao ginásio Municipal de 
itaituba-Pa. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 787287

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção

termo de Homologação referente ao toMADA DE PREços Nº 058/2021-
cEL/sEvoP/PMM, Processo n° 28.475/2021-PMM, objeto: assessora-
MeNto eM gestÃo adMiNistrativa e PlaNejaMeNto, eM caráter 
PreveNtivo e corretivo, coM objetivo PlaNejar e acoMPaNHar 
o deseNvolviMeNto e a execUÇÃo das atividades e dos servi-
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Ços coNcerNeNtes ao PlaNejaMeNto, observadas as NorMas dos 
resPectivos ÓrgÃos setoriais, No MUNicÍPio de Marabá/Pa, con-
forme edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa l aleN-
car coNsUltoria coNtabil inscrita no cNPj 24.594.281/0001-16, ven-
cedora com o valor total: r$ 170.400,00. assinatura: em 18/04/2022, 
secretário Municipal de Planejamento e controle - sEPLAN - Karam 
El Hajjar - secretário.

Protocolo: 787291

Aviso DE LicitAção
PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 022/2022-cEL/sEvoP/PMM 

PRocEsso N° 6.982/2022-PMM - tipo Menor Preço Por lote. data da 
sessão: 05/05/2022 - 14h00min (horário local). objeto: registro de 
PreÇos Para eveNtUal aqUisiÇÃo de Madeirite resiNado e coM-
PeNsado Para coNstrUÇÃo, Para ateNder Às Necessidades da 
secretaria MUNiciPal de viaÇÃo e obras PUblicas - sevoP - PMM. 
integra do edital e informações: sala da cel/sevoP/PMM - Prédio da se-
voP, rod. br 230 - Km 5,5 - bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. 
Ass.: Higo Duarte Nogueira - Pregoeiro-cEL/sEvoP.

Protocolo: 787299

Aviso DE LicitAção
PREGão PREsENciAL (sRP) Nº 027/2022-cEL/sEvoP/PMM 

PRocEsso N° 6.724/2022-PMM - tipo Menor Preço Por item. data da 
sessão: 05/05/2022 - 09h00min (horário local). objeto: registro de 
PreÇos Para eveNtUal - aqUisiÇÃo de Materiais Para as Hortas 
coMUNitárias do MUNicÍPio de Marabá. integra do edital e informa-
ções: sala da cel/sevoP/PMM - Prédio da sevoP, rod. br 230 - Km 5,5 
- bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, 
ou pelo Portal da transparência/Marabá. Ass.: Higo Nogueira - Prego-
eiro-cEL/sEvoP.

Protocolo: 787293

Aviso DE LicitAção
PRocEsso DE LicitAção N° 1.636/2022-PMM  

Modalidade coNcoRRêNciA Nº 001/2022-cEL/sEvoP/PMM - siste-
ma de registro de Preços - tipo Menor Preço global. data da sessão: 24/
Maio/2022 - 09:00h (horário local). objeto: registro de PreÇos Para 
eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa Para execUÇÃo dos serviÇos 
de elaboraÇÃo de Projetos de arqUitetUra, PaisagisMo, elÉtri-
co, coMbate a iNcêNdio, eNtre oUtros, Para obras Públicas do 
MUNicÍPio de Marabá/Pa. recursos: erário Municipal - integra do edital e 
informações: sala da cel/sevoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de 
obras - sevoP, rod. br 230 - Km 5,5 - bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transparência/Marabá. franklin carnei-
ro da silva - Presidente da cEL/sEvoP/PMM.

Protocolo: 787305

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção

termo de Homologação referente ao PREGão (sRP) Nº 009/2022-
cEL/sEvoP/PMM - PREsENciAL, Processo n° 3.192/2022-PMM objeto: 
registro de PreÇo eveNtUal aqUisiÇÃo de ciMeNto Para Uso ge-
ral cP ii f-32 saco de 50 Kg, Para ateNder a secretaria MUNiciPal 
de viaÇÃo e obras Públicas - sevoP, conforme edital e seus anexos; 
adjudicado e Homologado as empresas: g l feitosa coMercio e ser-
viÇos de iNforMatica ltda, cNPj: 13.497.781/0001-13, vencedora do 
item 01 no valor total de r$ 313.500,00, e a empresa: s c s coM de 
Mat coNstrUÇÃo e serviÇo eireli, cNPj: 23.688.847/0001-06, ven-
cedora do item 02 no valor total de  r$ 104.475,00, valor global r$ 
427.975,00 assinatura: em 01/04/2022, secretário Municipal de obras 
- fábio cardoso Moreira - secretário.

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
AtA DE REGistRo DE PREços N° 040/2022/cEL/sEvoP/PMM

origem: PregÃo (srP) Nº 009/2022-cel/sevoP/PMM - PreseNcial, 
Processo n° 3.192/2022-PMM, objeto: registro de PreÇo eveNtUal 
aqUisiÇÃo de ciMeNto Para Uso geral cP ii f-32 saco de 50 Kg, 
Para ateNder a secretaria MUNiciPal de viaÇÃo e obras Públicas 
- sevoP, as empresas: g l feitosa coMercio e serviÇos de iNfor-
Matica ltda, cNPj: 13.497.781/0001-13, vencedora do item 01 no valor 
total de r$ 313.500,00, e a empresa: s c s coM de Mat coNstrUÇÃo 
e serviÇo eireli, cNPj: 23.688.847/0001-06, vencedora do item 02 no 
valor total de  r$ 104.475,00, valor global r$ 427.975,00 assinatura: 
em 01/04/2022, secretário Municipal de obras - fábio cardoso Mo-
reira - secretário.

Protocolo: 787308

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREço

AtA DE REGistRo DE PREço Nº 135-2022/cPL 
Beneficiário - R A MACHADO RESTAURANTE, inscrita no CNPJ sob no 
14.457.939/0001-94, vencedora do item: 04 perfazendo o valor total de 
r$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), ata de registro de Pre-
ÇO Nº 136-2022/CPL, Beneficiário -  SABOR DO CHEFF COMERCIO DE ALI-
MeNtos eireli, inscrita no cNPj sob no 26.773.597/0001-09, vencedora 
dos itens: 01, 02 e 03 perfazendo o valor total de r$ 137.430,00 (cento e 
trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais). vigência da ata: 12 meses a 

partir da assinatura. oriunda do Pregão srP eletrônico nº 009-2022-cPl/
PMM. Processo licitatório nº 2.332/2022-PMM. objeto: registro de Pre-
Ço Para eveNtUal coNtrataÇÃo de forNeciMeNto de serviÇos de 
bUffet e Kits laNcHe Para ateNder a secretaria de saúde e de-
Mais UNidades viNcUladas. Marabá 19/04/2022 - Luciano Lopes Dias 
- secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREço

AtA DE REGistRo DE PREço Nº 128-2022/cPL 
Beneficiário - NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 
inscrita no cNPJ sob no 07.041.480/0001-88, vencedora do item: 10 
perfazendo o valor total de r$ 31.010,00 (trinta e um mil e dez reais), ata 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 129-2022/CPL, Beneficiário -  G L FEITOSA 
coMercio e servicos de iNforMatica ltda, inscrita no cNPj sob no 
13.497.781/0001-13, vencedora dos itens: 06, 14, 16 perfazendo o valor 
total de r$ 80.859,00 (oitenta mil oitocentos e cinquenta e nove reais), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130-2022/CPL, Beneficiário - VENTISOL 
da aMazoNia iNdUstria de aParelHos eletricos l, inscrita no cNPj 
sob no 17.417.928/0001-79, vencedora dos itens: 01, 03, 05, 09 perfa-
zendo o valor total de r$ 251.203,88 (duzentos e cinquenta e um mil du-
zentos e três reais e oitenta e oito centavos), ata de registro de PreÇo 
Nº 131-2022/CPL, Beneficiário -  V G DE SOUSA FERREIRA LTDA, inscrita 
no cNPj sob no 23.912.114/0001-03, vencedora do item: 02 perfazendo 
o valor total de r$ 16.478,00 (dezesseis mil quatrocentos e setenta e oito 
reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 132-2022/CPL, Beneficiário - JR 
coMercio e servicos eireli, inscrita no cNPj sob no 31.911.796/0001-
68, vencedora do item: 04 perfazendo o valor total de r$ 17.379,89 (de-
zessete mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 133-2022/CPL, Beneficiário - NVF CO-
Mercio e servicos de cliMatizacao eireli, inscrita no cNPj sob no 
41.401.446/0001-05, vencedora dos itens: 07, 08, 11, 12, 13, 15 per-
fazendo o valor total de r$ 458.930,00 (quatrocentos e cinquenta e oito 
mil novecentos e trinta reais).  vigência da ata: 12 meses a partir da 
assinatura. oriunda do Pregão eletrônico nº 014-2022-cPl/PMM. Processo 
licitatório nº 2.996/2022-PMM. objeto: registro de PreÇo Para eveN-
tUal aqUisiÇÃo de ceNtrais de ar Para sUPrir a Necessidade da 
secretaria MUNiciPal de saúde e deMais UNidades viNcUladas. 
Marabá 18/04/2022 - Luciano Lopes Dias - secretário Municipal de 
saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 787324

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
REAviso DE ABERtuRA DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico Nº 018/2022-cPL/PMM 
PRocEsso Nº 3.570/2022-PMM, tipo: Menor Preço por item. Modo 
de disputa: aberto/fecHado. data do certame: 11/05/2022. Horário: 
09:00 (horário de brasília-df). objeto registro de PreÇo Para eveN-
tUal coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Na PrestaÇÃo dos 
serviÇos de ageNciaMeNto de viageNs, qUe coMPreeNde a reser-
va, eMissÃo, MarcaÇÃo, reMarcaÇÃo e caNcelaMeNto de bilHetes 
de PassageNs rodoviarias e ferroviárias eM âMbito NacioNal, 
iNterestadUal e iNterMUNiciPal Por Meio de ateNdiMeNto reMo-
to (e-Mail e telefoNe) e atravÉs de agêNcia destiNados a ateN-
der as Necessidades da secretaria de assistêNcia social e as-
sUNtos coMUNitários - seasPac. Uasg: 927877. 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), 
19/04/2022.

RoDRiGo sousA BARRos
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-gP
Protocolo: 787317

coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 232/2022-fMs/PMM 
Processo Administrativo nº 7.544/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 052/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: 
registro de preços para eventual aquisição de materiais de ePis, placa 
de patrimônio e crachás de identificação para atender as necessidades da 
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas. empresa: 
fortcleaN coMÉrcio de eqUiPaMeNtos eireli, inscrita no cNPj/Mf 
sob o Nº 36.327.0001/29 valor: r$ 22.410,00 (vinte e dois mil, quatro-
centos e dez reais). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção 
Média e alta complexidade, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material 
de consumo. data da assiNatUra 18 de abril de 2022. LuciANo LoPEs 
DiAs - secretário Municipal de saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 787314

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE ADMiNistRAção
ExtRAto Ao coNtRAto Nº 220/2022/sEMAD

Processo Administrativo nº 6.598/2022-PMM autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 025/2022/cel/sevoP/PMM, obje-
to: serviÇo de laNterNageM e PiNtUra de veicUlos coM Material 
iNclUso Para ateNder as Necessidades da seagri; empresa: l.a. 
qUeiroz eireli, cNPj: 34.791.063/0001-25; valor r$ 44.000,00 (qua-
renta e quatro mil reais), assinatura 14/04/2022 vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.
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ExtRAto Ao coNtRAto Nº 219/2022/sEMAD 
Processo Administrativo nº 6.546/2022-PMM autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 023/2022/cel/sevoP/PMM, objeto: 
aqUisiÇÃo de ágUa MiNeral, Para ateNder as Necessidades da se-
cretaria MUNiciPal de adMiNistraÇÃo; empresa: r.b.c. coMercio 
atacadista de geNeros aliMeNticios ltda, cNPj: 36.557.168/0001-
40; valor r$ 21.911,50 (vinte e um mil, novecentos e onze reais e cin-
quenta centavos), assinatura 13/04/2022 vigência: 31/12/2022. José 
Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 787311

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE HoMoLoGAção

PREGão sRP ELEtRôNico Nº 003-2022-cPL/PMM
Processo Licitatório nº 1.150/2022-PMM. objeto: registro de Pre-
Ços Para eveNtUal aqUisiÇÃo de Material de liMPeza, acoNdicio-
NaMeNto e eMbalageM, coPa e coziNHa Para ateNder as Neces-
sidades dos PrograMas e Projetos da secretaria MUNiciPal de 
assistêNcia social, ProteÇÃo e assUNtos coMUNitários - seas-
Pac. onde sagraram-se vencedoras as empresas: boM boNs e descar-
taveis eireli, inscrita no cNPj sob no 01.580.769/0001-99, vencedora 
do item: 01 perfazendo o valor total de r$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e 
cinquenta reais), real coMercio de Materiais Para a coNstrUcao e 
servicos, inscrita no cNPj sob no 10.719.828/0001-58, vencedora dos 
itens: 06, 07, 08, 09, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 43, 
45, 52, 57, 58, 60, 61, 64, 68, 70, 71, 72, perfazendo o valor total de r$ 
147.698,25 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais 
e vinte e cinco centavos), Maxx qUiMica e sisteMas de liMPeza ei-
reli, inscrita no cNPj sob no 12.320.177/0001-54, vencedora dos itens: 
02, 04, 33, 47, 48, 50, 62, 65, 66, 67,  perfazendo o valor total de r$ 
95.360,00 (Noventa e cinco mil trezentos e sessenta reais), MUltisUl co-
Mercio e distribUiÇÃo ltda, inscrita no cNPj sob nº 12.811.487/0001-
71, vencedora dos itens: 22, 35  perfazendo o valor total de r$ 2.678,00 
(dois mil seiscentos e setenta e oito reais), PaPel e cia ProdUtos de 
PaPelarias eireli, inscrita no cNPj sob nº 19.518.277/0001-39, vence-
dora do item: 03 perfazendo o valor total de r$ 19.380,00 (dezenove mil 
trezentos e oitenta reais), d r de liMa coMercio eireli, inscrita no cNPj 
sob nº 20.927.716/0001-46  vencedora dos itens: 05, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 49, 51, 53, 56, 63,  perfa-
zendo o valor total de r$ 88.330,00 (oitenta e oito mil trezentos e trinta 
reais), jr coM. e rePres. coMerciais ltda, inscrita no cNPj sob nº 
31.552.803/0001-82, vencedora dos itens: 54, 55, 59 perfazendo o valor 
total de r$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), ProliNe Material 
HosPitalar - eireli, inscrita no cNPj sob nº 32.708.161/0001-20, ven-
cedora dos itens: 39, 41, 42, 69 perfazendo o valor total de r$ 22.190,00 
(vinte e dois mil cento e noventa reais), pelo que HoMologo o resultado. 
Uasg: 927877. Marabá 18/04/2022 - Nadjalucia oliveira lima - secretaria 
Municipal de assistência social, Proteção e assuntos comunitários- seas-
Pac - Portaria nº 224/2017-gP.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE HoMoLoGAção

PREGão sRP ELEtRôNico Nº 013-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 2.325/2022-PMM. objeto registro de Pre-
Ço Para eveNtUal aqUisiÇÃo de câMaras frias Para arMazeNa-
MeNto de vaciNas e MedicaMeNtos Para ateNder as Necessida-
des da secretaria MUNiciPal de saúde e deMais UNidades viNcU-
ladas. onde sagraram-se vencedoras as empresas: bUNKer coMercial 
ltda, inscrita no cNPj sob nº 03.213.418/0001-75, vencedora do item: 01 
perfazendo o valor total de r$ 53.700,00 (cinquenta e três mil setecentos 
reais), biotecNo iNdUstria e coMercio ltda, inscrita no cNPj sob nº 
04.470.103/0001-76, vencedora do item: 02 perfazendo o valor total de 
r$ 306.600,00 (trezentos e seis mil, seiscentos reais), PregWeb ltda, 
inscrita no cNPj sob nº 27.114.845/0001-64, vencedora do item: 03 per-
fazendo o valor total de r$ 127.393,00 (cento e vinte e sete mil , trezentos 
e  noventa e três reais),  pelo que HoMologo o resultado. Uasg: 927495. 
Marabá 18/04/2022 - Luciano Lopes Dias - secretário Municipal de 
saúde - sMs - Portaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 787321
  

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREço

AtA DE REGistRo DE PREço Nº 137-2022/cPL 
Beneficiário - 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), ata de registro de PreÇo Nº 
138-2022/CPL, Beneficiário - ELETROFORTE COMÉRCIO & INCORPORA-
ÇÕes 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, sete-
centos e oitenta e oito reais), ata de registro de PreÇo Nº 139-2022/
CPL, Beneficiário -  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). vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda 
Pregão Presencial srP nº 021-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 
4.213/2022-PMM. objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal aqUi-
siÇÃo de Material e PiNto caiPira Para o foMeNto da cadeia de 
avicUltUra No MUNicÍPio de Marabá. Marabá 19/04/2022 - Jose 
Nilton de Medeiros - secretário Municipal de Administração - sE-
MAD - Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 787340

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE viAção E oBRAs PúBLicAs

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 200/2022/sEvoP 
Processo Administrativo nº 658/2022-PMM, autuado na modalida-
de PregÃo PreseNcial (srP) Nº 003/2022-cel/PMM, que gerou a ata 
de registro de Preços Nº 035/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: serviços de 
bomba injetora para veículos (caminhonetes, vans, micro-ônibus, ônibus, 
caminhão e maquinas), para atender às necessidades da secretaria Muni-
cipal de viação e obras Públicas - sevoP. empresa: Mariza g vascoNce-
los coM e serviÇos cNPj: 05.637.623/0001-53; valor r$ 187.040,76 
(cento e oitenta sete mil, quarenta reais e setenta e seis centavos), assi-
natura 07/04/2022 vigência: 31/12/2022. fábio cardoso Moreira, se-
cretário de obras.

Protocolo: 787343

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE Novo PRoGREsso
Aviso DE LicitAção 

PREGão ELEtRoNico Nº 08/2022-sRP 
objeto: registro de Preços Para aquisição futura e eventual de cestas 
básicas para atender a demanda da secretaria Municipal de assistência 
social do Município de Novo Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. 
data da abertura: 05/05/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrônico 
será realizado através do sistema eletrônico do bNc - bolsa Nacional de 
compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encon-
tram se disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza 
Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 787347

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MuNicíPio DE PAcAJÁ/EstADo Do PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAcAJÁ

Aviso DE HoMoLoGAção 
PREGão ELEtRôNico sRP N° 008/2022.

o Prefeito municipal de Pacajá, Exmo. sr. ANDRé Rios DE REzENDE, 
torna público o aviso de HoMologaÇÃo referente ao processo licitatório 
PREGão ELEtRôNico sRP N° 008/2022.
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
para o fornecimento de peças e materiais necessários para manutenção de 
veículos destinado ao atendimento de demandas da secretaria Municipal 
de obras e serviços urbanos da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa. 
eMPresa veNcedora:
01- M o brito baNdeira coMercio de Pecas eireli - 07.542.005/0001-
95 subtotal adjudicado: r$ 547.116,70 (quinhentos e quarenta e sete mil 
e cento e dezesseis reais e setenta centavos).
02- castaNHeira coMercio de Pecas, acessorios e servicos 
Para veicUlos ltda - 03.712.368/0001-70 subtotal adjudicado: r$ 
449.876,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil e oitocentos e setenta 
e seis reais).

Pacajá/Pa, 18 de abril de 2022.
ANDRé Rios DE REzENDE

Prefeito MUNiciPal
Protocolo: 787352

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
Aviso DE LicitAção 

A Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna pú-
blico a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade toMa-
da de PreÇos 006/2022. objeto: construção de empresa para realizar 
a adequação de estradas vicinais no Município de Placas/Pa. a audiência 
pública ocorrerá no dia 12/05/2022, as 09hrs 00min, local sede localizada 
na rua olavo bilac s/n centro, ceP: 68.138-000. a integra do edital poderá 
ser adquirida no portal da transparência https://placas.pa.gov.br/catego-
ria/licitacoes/. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial.

Aviso DE HoMoLoGAção 
toMADA DE PREço Nº 003/2022 

A Prefeitura Municipal de Placas cNPj nº 01.611.858/0001-55 torna 
público que conforme processo administrativo 034/2022, referente a to-
mada de Preço nº 003/2022, e nos termos da legislação vigente, foi ho-
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mologado seu resultado no dia 19/04/2022, pela Prefeita Municipal leila 
raquel Possimoser , tendo como objeto construção de Unidades escolares 
rurais - Padrão fNde foi homologada a empresa v s serviços de loca-
ções eireli cNPj 36.908.164/0001-69. valor total dos lotes: lote 01- com. 
santa fé do cachoeirinha r$ 335.436,38 (trezentos e trinta e cinco mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), lote 02 - com. 
N. esperança r$335.436,38 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos 
e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), lote 03- com. santa rita 2 - 
r$335.436,38 (trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais e trinta e oito centavos), lote 04 - com. fortaleza - quatroce3ntos e 
sessenta e dois mil, setecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos, 
perfazendo o valor total de r$1.477.564,93 (um milhão, quatrocentos e 
setenta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa  três 
centavos). Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

ExtRAtos coNtRAtos. coNtRAto Nº 20220111 
origem: Pregão Eletronico 027/2021. contratante: fundo Municipal 
de saúde de Placas12.566.342/0001-52. contratada (o) Portela e lima 
ltda cNPj 07.506.786/0001-62. objeto: aquisição de Matéria técnico 
Hospitalar, Material odontológico e insumo laboratorial Para atender as 
Necessidades do fundo Municipal de saúde de Placas Pará. valor total: 
r$ 33.506,03 (trinta e três mil, quinhentos e seis reais e três centavos). 
vigencia: 17 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 
2022; data da assinatura: 17 de fevereiro de 2022.

coNtRAto Nº: 20220112 
origem: Pregão Eletronico 027/2021. contratante: fundo Municipal de 
saúde de Placas 12.566.342/0001-52. contratada (o) aumed Hospitalares 
ltda Me cnpj: 26.332.803/0001-37. objeto: aquisição de Matéria técnico 
Hospitalar, Material odontológico e insumo laboratorial Para atender as 
Necessidades do fundo Municipal de saúde de Placas Pará. valor total: 
r$ 202.980,44 (duzentos e dois mil, novecentos e oitenta reais e quarenta 
e quatro centavos). vigência: 17 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 
31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 17 de fevereiro de 2022.

coNtRAto Nº: 20220113 
origem: Pregão Eletronico 027/2021 contratante: fundo Municipal de 
Saúde de Placas 12.566.342/0001-52. Contratada (Odesafio Farma Distribui-
dora de Medicamentos eireli cNPj 28.766.510/0001-93. objeto: aquisição de 
Matéria técnico Hospitalar, Material odontológico e insumo laboratorial Para 
atender as Necessidades do fundo Municipal de saúde de Placas  Pará. valor 
total: r$ 76.760,31 (setenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e trinta 
e um centavos). vigencia: 17 de fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2022;  data da assinatura: 17 de fevereiro de 2022.

coNtRAto Nº: 20220122
oRiGEM: PREGão ELEtRoNico 005/2022. contratante: fundo Mu-
nicipal de saude 12.566.342/0001-52 contratada (o): e s andrade eireli 
cnpj 24.176.812/0001-50 objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico 
e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo Municipal 
de Placas/Pa. valor total: r$ 13.010,00 (treze mil, dez reais). vigencia: 
01 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da 
assinatura: 01 de abril de 2022.

coNtRAto Nº: 20220123 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo Municipal 
de saude 12.566.342/0001-52 contratada (o)t g da silva eireli cNPj 
04.622.119/0001-57. objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e 
lubrificante para atender as necessidades do poder executivo Municipal de 
Placas/Pa. valor total r$ 4.317,90 (quatro mil, trezentos e dezessete reais 
e noventa centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; assinatura: 01 de abril de 2022. Gilberto Bianor 
Dos santos Paiva - sec. De saude.

coNtRAto Nº: 20220117 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo Municipal 
de educação 28.558.407/0001-58. contratada(o): e s andrade eireli cnpj 
24.176.812/0001-50. objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e 
lubrificante para atender as necessidades do poder executivo Municipal de 
Placas/Pa. valor total: r$ 37.195,20 (trinta e sete mil, cento e noventa e 
cinco reais e vinte centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 extinguindo-se 
em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de abril de 2022.

coNtRAto Nº: 20220118 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo de Manut. e 
desenv. do ensino da educ. básica 28.558.407/0001-58. contratada (o)e s 
andrade eireli cnpj 24.176.812/0001-50. objeto: aquisição de óleo para mo-
tor hidráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo 
Municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 87.070,80 (oitenta e sete mil, setenta 
reais e oitenta centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de abril de 2022.

coNtRAto Nº: 20220119 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo de Manut. e 
desenv. do ensino da educ. básica 28.558.407/0001-58. contratada (o)t g 
da silva eireli cnpj 04.622.119/0001-57 objeto: aquisição de óleo para mo-
tor hidráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo 
Municipal de Placas/Pa. valor total: r$ 26.132,96 (vinte e seis mil, cento e 
trinta e dois reais e noventa e seis centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; assinatura: 01/04/2022.

coNtRAto Nº: 20220127 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo Municipal 
de educação 28.558.407/0001-58. contratada (o)t g da silva eireli cnpj 
04.622.119/0001-57. objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e 
lubrificante para atender as necessidades do poder executivo Municipal de 
Placas/Pa. valor total: r$ 11.199,84 (onze mil, cento e noventa e nove re-
ais e oitenta e quatro centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de abril de 2022. 
Ana Patrícia Galucio de sousa - sec. de Educação.

coNtRAto Nº: 20220120 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: Prefeitura Munici-
pal de Placas 01.611.858/0001-55 contratada (o)e s andrade eireli cnpj 
24.176.812/0001-50 objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e lubri-
ficante para atender as necessidades do poder executivo Municipal de Placas/
Pa. valor total: r$ 148.418,80 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e 
dezoito reais e oitenta centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de abril de 2022.

coNtRAto Nº: 20220121 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: Prefeitura Munici-
pal de Placas 01.611.858/0001-55 contratada(o): t g da silva eireli cNPj 
04.622.119/0001-57. objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico e 
lubrificante para atender as necessidades do poder executivo Municipal 
de Placas/Pa. valor total: r$ 98.971,45 (noventa e oito mil, novecentos e 
setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). vigencia: 01 de abril de 
2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 
de abril de 2022. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

coNtRAto Nº: 20220124 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo Municipal de 
assistencia social 14.654.055/0001-20. contratada(o): e s andrade eireli 
cnpj 24.176.812/0001-50. objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico 
e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo Municipal de 
Placas/Pa. valor total: r$ 5.656,18 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis 
reais e dezoito centavos). vigência: 01 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de abril de 2022.

coNtRAto Nº: 20220125 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo Municipal 
de assistencia social 14.654.055/0001-20. contratada(o): t g da silva 
eireli cnpj 04.622.119/0001-57. objeto: aquisição de óleo para motor hi-
dráulico e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo 
Municipal de Placas/Pa. valor total r$ 4.593,60 (quatro mil, quinhentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de 
abril de 2022. ilzana dos santos Landim - sec. de Assistencia social.

coNtRAto Nº: 20220126 
origem: Pregão Eletronico 005/2022. contratante: fundo Municipal 
de Meio ambiente 10.838.610/0001-12. contratada(o): e s andrade eireli 
cnpj 24.176.812/0001-50. objeto: aquisição de óleo para motor hidráulico 
e lubrificante para atender as necessidades do poder executivo Municipal 
de Placas/Pa. valor total r$ 3.043,32 (três mil, quarenta e três reais e 
trinta e dois centavos). vigencia: 01 de abril de 2022 extinguindo-se em 31 
de dezembro de 2022; data da assinatura: 01 de abril de 2022. 
Eliza Adriana zanetti - sec. de Meio Ambiente.

Protocolo: 787357

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PoNtA DE PEDRAs/PA
Aviso DE LicitAção 

A Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras/PA, através da secretaria 
Municipal de educação, torna público aos interessados que realizará licitação, 
conforme informações seguintes: PregÃo eletrôNico Nº 009/2022-srP, do 
tipo menor preço que objetiva registro de preços para contratação de empre-
sa para fornecimento de combustíveis (gasolina, diesel) para abastecimento e 
manutenção dos carros e embarcações marítimas oficiais da Secretaria Muni-
cipal de educação de Ponta de Pedras/Pa. abertura: 04/05/2022, às 09:00hs. 
a retirada dos editais e seus anexos encontram-se disponíveis https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/ informações: e-mail: licitacao.pm.ponta-
depedras@gmail.com. Willian da silva Gomes - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 787358

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ/PA
Aviso DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico Nº 0016/2022
A Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/PA torna público a 
abertura do PregÃo eletrôNico Nº 0016/2022, tiPo MeNor PreÇo, 
Modo de disPUta aberto para registro de PreÇo Para fUtUra e 
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eveNtUal aqUisiÇÃo de Materiais esPortivos coM vista a iMPlaN-
taÇÃo e deseNvolviMeNto do Projeto esPorte e cidadaNia No 
MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará, Nos terMos do coNveNio 
N° 921998/2021 celebrado eNtre o MiNistÉrio da cidadaNia e a 
PrefeitUra MUNiciPal de saNta bárbara do Pará/Pa. a sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 04 de Maio 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, cplsantabarbara2022@gmail.com

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 0015/2022

A Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/PA torna público 
a abertura do PregÃo eletrôNico Nº 0015/2022, tiPo MeNor PreÇo, 
Modo de disPUta aberto para registro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUal coNtrataÇÃo de serviÇos gráficos, objetivaNdo
ateNder as Necessidades da PrefeitUra, secretarias e fUNdos 
MUNiciPais de saNta bárbara do Pará/Pa. a sessão de recebimen-
to de propostas, análise e julgamento será no dia 04 de Maio de 2022 
por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
Uasg: 980369, às 14:00hs. 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, cplsantabarbara2022@gmail.com.

Priscila spindola franchi
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 787361

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

Aviso DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 002/2022-PMsiP-sMs

oBJEto: aquisição medicamento de uso contínuo para atender a deman-
da da secretaria Municipal de saúde de santa izabel do Pará, eMPresas 
HoMologadas: distribUidora brasil coM de ProdUtos HosPita-
lares, com cNPj Nº 07.640.617/0001-10; valor global: r$ 96.550,00 
(noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta reais); erefarMa ProdUtos 
Para saUde eireli, com cNPj Nº 15.439.366/0001-39; valor global: r$ 
2.707,72 (dois mil, setecentos e sete reais e setenta e dois centavos); Me-
diciNali ProdUtos Para saUde eireli, com cNPj Nº 20.918.668/0001-
20; valor global: r$ 57.448,30 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e qua-
renta e oito reais e trinta centavos); PoNtoMedi distribUidora de 
MedicaMeNtos ltda, com cNPj Nº 37.374.797/0001-05; valor global: 
r$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais); a c coMercio atacadista 
de MedicaMeNto eireli, com cNPj Nº 38.084.429/0001-87; valor glo-
bal: r$ 10.926,60 (dez mil, novecentos vinte e seis reais e sessenta cen-
tavos) vittaMed distribUidora de MedicaMeNtos ltda, com cNPj 
Nº 43.609.697/0001-05; valor global: r$ 110.082,12 (cento e dez mil, 
oitenta e dois reais e doze centavos); data da Homologação: 12/04/2022; 
ordenador: EvANDRo BARRos WAtANABE, Prefeito Municipal de 
santa izabel do Pará.

Rosinaldo ferreira de freitas
Pregoeiro/PMsiP.

Protocolo: 787186
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtANA Do ARAGuAiA - PA
Aviso DE LicitAção

PRocEsso LicitAtÓRio N°034/2022
PREGão ELEtRôNico Nº 026/2022/sRP/fMs

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos 
de lavanderia Hospitalar e cessão de equipamentos dosador em regime de 
comodato para o Hospital são francisco de assis, secretaria Municipal de 
saúde, Maternidade Municipal joão carlos ferreira reis, centro de covid - 
19, Postos de saúde e demais dependências do fundo Municipal de saúde 
de santana do araguaia - Pà.
Abertura no dia 10/05/2022 ás 08h00min.
cópia do edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, tcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho ferreira conti
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 787375

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtANA Do ARAGuAiA - PA
Aviso DE LicitAção

PRocEsso LicitAtÓRio N°035/2022
PREGão ELEtRôNico Nº 027/2022/fMs

objeto: aquisição de cadeira odontológica completa com mocho, para es-
truturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica, segundo 
quantitativos e demais condições estabelecidas neste termo de referência e 
na Portaria gM/Ms n°2.507 de 04/10/2021 do Ministério da saúde.
Abertura no dia 09/05/2022 ás 10h00min.
cópia do edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, tcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho ferreira conti
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 787372

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtANA Do ARAGuAiA - PA
Aviso DE LicitAção

PRocEsso LicitAtÓRio N°040/2022
PREGão ELEtRôNico Nº 030/2022/sRP/fuNDEB

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de construção, com fornecimento de forma fracionada, conforme deman-
da, para suprir as necessidades da parte administrativa do fUNdeb ( fun-
do Nacional de desenvolvimento da educação básica, lei n°14.113/2022) 
do Município de santana do araguaia - Pá.
Abertura no dia 05/05/2022 ás 08h00min.
cópia do edital será obtida através do Portal da transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, tcM 
- Pá e sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.

Adenilton da silva
secretario Municipal de educação

Protocolo: 787368

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtANA Do ARAGuAiA - PA
Aviso DE LicitAção

PRocEsso LicitAtÓRio N°021/2022
PREGão PREsENciAL Nº 001/2022/sRP/PMsA

objeto: registro de preços para futura, eventual e parcelada contratação de 
empresa especializada para locação de caminhões, trator agrícola e maquinas 
pesadas, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de santana 
do araguaia - Pá, e suas secretarias ( secretaria Municipal de infraestutura 
e transporte, secretaria Municipal de obras e serviços Públicos, secretaria 
Municipal de agricultura e secretaria Municipal de Meio ambiente).
Abertura no dia 04/05/2022 ás 08:00 hs.
cópia do edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br,  tcM - Pa.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, e 
na sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.

Eduardo Alves conti
Prefeito Municipal

Protocolo: 787371

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtANA Do ARAGuAiA - PA
Aviso DE LicitAção

PRocEsso LicitAtÓRio N°036/2022
PREGão ELEtRôNico Nº 028/2022/sRP/fMs

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos 
de lavanderia Hospitalar e cessão de equipamentos contratação de empre-
sa para aquisição de enxoval Hospitalar para atender as necessidades do 
Hospital Municipal são francisco de assis, Maternidade Municipal dr. joão 
carlos ferreira reis, estratégias da família e centro de covid do Município 
de santana do araguaia - Pá.
Abertura no dia 11/05/2022 ás 08h00min.
cópia do edital será obtida através do Portal da transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência,www.portaldecompraspublicas.com.br, tcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e 
na sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 às 12:00 horas.

Wryslhia Kelly de carvalho ferreira conti
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 787392

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
Aviso DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico Nº 013/2022 - sEMsA 
objeto: aquisição de Materiais Psicodedagógicos Para suprir a Necessi-
dade do centro de atenção Psicossocial infanto juvenil- caps i que será 
Implantado no Municipio de Santarém, conforme especificações constantes 
no edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 20/04/2022 
a partir das 09h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura 
das propostas: 04/05/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Gledson Esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 787365
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MuNicíPio DE são DoMiNGos Do ARAGuAiA-PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL

Aviso DE LicitAção DEsERtA
A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio do Município de São Domin-
gos do Araguaia - PA, torna público para conhecimento de todos que a 
licitação na modalidade Pregão eletrônico nº 9/2021-45/PMsda. objeto: 
aquisição de equipamentos de infraestrutura e terraplanagem, destinados 
ao município de são domingos do araguaia - Pará, de acordo com a pla-
nilha orçamentaria e projeto básica referente ao convênio nº 19/2021-se-
daP, cuja sessão de abertura das propostas e habilitação ocorreu no dia 
12/11/2021 às 08:00h foi declarada deserta, por ausência de participan-
te/interessados.

são domingos do araguaia - Pa, 12 de novembro de 2021.
Janelma Alves da silva

Pregoeira/Portaria nº 151/2021-gb

Protocolo: 787403

MuNicíPio DE são DoMiNGos Do ARAGuAiA-PARÁ
PREfEituRA MuNiciPAL

Aviso DE LicitAção fRAcAssADA
o Município de são Domingos do Araguaia - PA, através da Prefei-
tura Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público para conhe-
cimentos dos interessados,  do Pregão eletronico nº 9/2022-07/PMsda, 
realizada no dia 21/03/2022, ás 08:00h, horario de brasilia, cujo obejto é: 
aquisição de material esportivo, uniforme e material de divulgação, para 
implementação e desenvolvimento do projeto esportivo no Município de 
São Domingos do Araguaia, mediante convênio nº 920372/2021, firmado en-
tre o Ministério da cidadania e a Prefeitura Municipal. a licitação foi declarada 
fracassada.  são domingos do araguaia - Pa, 11 de abril de 2022.

Janelma Alves da silva
Pregoeira

Protocolo: 787400

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

  PREfEituRA MuNiciPAL DE são DoMiNGos Do cAPiM
LEi MuNiciPAL N° 923, DE 13 DE ABRiL DE 2022

disPÕe sobre aUtorizaÇÃo Para abertUra de crÉdito esPecial 
No valor de r$- 34.318.632,54 (triNta e qUatro MilHÕes, trezeN-
tos e dezoito Mil, seisceNtos e triNta e dois reais e ciNqUeNta 
e qUatro ceNtavos).
o PREfEito MuNiciPAL DE são DoMiNGos Do cAPiM, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a lei orgânica Municipal; faço saber que a 
câmara Municipal de são domingos do capim aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:
art. 1° fica o chefe do Poder executivo Municipal autorizado a abrir no orça-
mento municipal vigente, o crédito especial no valor de r$- 34.318.632,54 
(trinta e quatro milhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e dois 
reais e cinquenta e quatro centavos), para atender a dotação orçamentária 
e elemento de despesa não contemplado no orçamento vigente, conforme 
discriminado abaixo:

DotAção DEscRição vALoR (R$)
05 departamento de obras e Urbanismo 34.318.632,54

05.04 secretaria de obras e Urbanismo 34.318.632,54
15.451.0032.1041 serviço de Pavimentação rodovia Pa 127 34.318.632,54

3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros Pessoa jurídica 34.318.632,54
fonte 1.701.0000 - outros convênios do Estado  

art. 2° os recursos necessários à execução do presente instrumento legal 
correrão à conta de excesso de arrecadação especifica no exercício corren-
te decorrente do convênio nº 060/2022, com o estado do Pará (secretaria 
de estado de transportes) no valor de 34.318.632,54 (trinta e quatro mi-
lhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e 
quatro centavos), conforme estabelecido no art. 43, § 1º, ii, da lei federal 
4.320/64, sendo ajustado no que couber o apontado na lei de diretrizes 
orçamentárias e Plano Plurianual da forma a seguir discriminada:
art. 3º fica o chefe do Poder executivo abrir credito através de decreto 
no valor especificado no art. 2º desta Lei, além dos 50% (Cinquenta por 
cento) já aprovados, para atender a reforço de suplementação de dotações 
orçamentárias.
art. 4º o projeto atividade e organização dos elementos de despesa dis-
postos na lei orçamentária anual e seus anexos, seguem as normas téc-

nicas estabelecidas no Manual de contabilidade aplicada ao setor Público 
casP em conformidade com o Plano de contas aplicado ao setor Público 
PCASP, com as especificações e nomenclaturas pertinentes.
art. 5° esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos or-
çamentários retroativos a 01 de janeiro de 2022, revogados as disposições 
em contrário.

gabinete do Prefeito Municipal, 13 de abril de 2022.
Paulo Elson da silva e silva

Prefeito Municipal
Protocolo: 787413

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRoNico sRP Nº 9/2022-020fME 

o Município de tucuMã, através do fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo-
seMec, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará 
licitação às 09:00 horas do dia 04 de maio de 2022, na modalidade Pre-
gÃo eletroNico, tipo menor preço por iteM, cujo objeto registro de 
PreÇos Para eveNtUal coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada No 
raMo PertiNeNte de coNfecÇÃo de Materiais gráficos (banners 
com informações didáticas) Para ateNder as Necessidades do fUN-
do MUNiciPal de edUcaÇÃo, de acordo com o que determina a legis-
lação vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. informações gerais: o edital está dispo-
nível na rua do café, s/Nº, setor alto Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs 
às 11:30hs e também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no 
site do tcM, no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcU-
MÃ - Pa, 19 de abril de 2022. KAio DE LiMA souzA - Pregoeiro.

Protocolo: 787415

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PREfEituRA MuNiciPAL DE uRuARÁ
ExtRAto DE coNtRAto

oRiGEM: PREGão ELEtRôNico 9/2022-00013 
coNtRAto Nº: 20229193 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo; valor total: r$ - 208.018,60 (duzentos e oito Mil, e dezoito re-
ais e sessenta centavos), coNtrato Nº: 20229194 coNtrataNte: fUN-
do MUNiciPal de assistêNcia social; valor total: r$ - 32.891,85 
(trinta e dois Mil e oitocentos e Noventa e Um reais e oitenta centavos); 
Nº20229195 coNtrataNte fUNdo de deseNv. da edUcaÇÃo básica 
- fUNdeb; valor total: r$ - 1.276.586,70 (Um Milhão, duzentos e se-
tenta e seis Mil e quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos); 
Nº20229196 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de Meio aMbieNte; va-
lor total: r$ 13.370,38 (treze Mil, trezentos e setenta reais e trinta 
e oito centavos); Nº20229198 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de 
saUde; valor total: r$ 41.225,35 (quarenta e Um Mil e duzentos e 
vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) coNtratada: iNforPriNt 
coM. de Mat. de iNforMática ltda Me; coNtrato Nº: 20229197 coN-
trataNte: fUNdo MUNiciPal de Meio aMbieNte; valor total: r$ 
- 7.702,55 (sete Mil, setecentos e dois reais e cinquenta e cinco cen-
tavos), coNtrato Nº: 20229204 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de 
saUde; valor total: r$ - 27.899,70 (vinte e sete Mil e oitocentos e 
Noventa e Nove reais e setenta centavos); Nº20229205 coNtrataNte 
fUNdo de deseNv. da edUcaÇÃo básica - fUNdeb; valor total: r$ 
- 860.195,23 (oitocentos e sessenta Mil, cento e Noventa e cinco reais e 
vinte e três centavos); Nº20229206 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal 
de edUcaÇÃo; valor total: r$ 194.048,60 (cento e Noventa e quatro 
Mil e quarenta e oito Mil e sessenta centavos); Nº20229207 coNtra-
taNte: fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social; valor total: r$ 
45.180,25 (quarenta e cinco Mil e cento e oitenta reais e vinte e cinco 
centavos). coNtratada: jUNior coNstrUÇÃo e coMercio serviÇos 
eireli; objeto: aquisição de material de expediente para suprir a deman-
da das secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; vigêN-
cia: 13/04/2022 à 30/12/2022.

oRiGEM: PREGão ELEtRôNico 9/2022-00010 
coNtRAto Nº: 20229199 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de edU-
caÇÃo; valor total: r$ - 53.067,00 (cinquenta e três Mil e sessenta e 
sete reais), coNtrato Nº: 20229200 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal 
de saUde; valor total: r$ - 63.749,00 (sessenta e três Mil e setecen-
tos e quarenta e Nove reais); Nº20229201 coNtrataNte fUNdo de de-
seNv. da edUcaÇÃo básica - fUNdeb; valor total: r$ - 113.484,00 
(cento e treze Mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais); Nº20229202 
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; valor total: r$ 
84.309,40 (oitenta e quatro Mil, trezentos e Nove reais e quarenta cen-
tavos); coNtratada: a. da silva eletroPecas; objeto: prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, compreenden-
do os serviços mecânicos de reparação de bomba injetora, reparação de 
injeção eletrônica, para atender a demanda dos fundos e secretarias da 
Prefeitura de Uruará; vigêNcia: 13/04/2022 à 30/12/2022.
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oRiGEM: PREGão ELEtRôNico 9/2021-00030 
coNtRAto Nº: 20229203 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saú-
de; valor total: r$ - 154.500,50 (cento e cinquenta e quatro Mil, 
quinhentos reais e cinquenta centavos); coNtratada: coMÉrcio coN-
feccÇÕes MalHas UrUara eireli; objeto: aquisição de uniformes, 
rouparia em geral, material de cama mesa e banho para suprir a demanda 
do fundo Municipal de saúde; vigêNcia: 13/04/2022 à 30/12/202.

Protocolo: 787416

PREfEituRA MuNiciPAL DE uRuARÁ
ExtRAto DE coNtRAto

oRiGEM: PREGão ELEtRôNico 9/2022-00013 
coNtRAto Nº: 20229208 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de as-
sistêNcia social; valor total: r$ - 227.665,50 (duzentos e vinte 
e sete Mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), 
coNtrato Nº: 20229209 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de saUde; 
valor total: r$ - 1.876,50 (Mil e oitocentos e setenta e seis reais 
e cinquenta centavos); Nº20229211 coNtrataNte fUNdo MUNiciPal 
de edUcaÇÃo; valor total: r$ - 39.804,00 (trinta e Nove Mil e oito-
centos e quatro reais); Nº20229212 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal 
de Meio aMbieNte; valor total: r$ 392,00 (trezentos e Noventa e 
dois reais); Nº20229213 coNtrataNte: fUNdo de deseNv. da edUca-
ÇÃo básica - fUNdeb; valor total: r$ 109.514,00 (cento e Nove Mil, 
quinhentos e catorze reais) coNtratada: sUPer ecoNoMico eireli; 
coNtrato Nº: 20229224 coNtrataNte: fUNdo MUNiciPal de Meio 
aMbieNte; valor total: r$ - 6.514,60 (seis Mil e quinhentos e cator-
ze reais e sessenta centavos), coNtrato Nº: 20229225 coNtrataNte: 
fUNdo MUNiciPal de edUcaÇÃo; valor total: r$ - 302.475,00 (tre-
zentos e dois Mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); Nº20229226 
coNtrataNte fUNdo MUNiciPal de assistêNcia social; valor to-
tal: r$ - 267.837,50 (duzentos e sessenta e sete Mil, oitocentos e trinta 
e sete reais e cinquenta centavos); Nº20229227 coNtrataNte: fUNdo 
MUNiciPal de saúde; valor total: r$ 24.888,50 (vinte e quatro Mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); Nº20229228 
coNtrataNte: fUNdo de deseNv. da edUcaÇÃo básica - fUNdeb; 
valor total: r$759.328,20 (setecentos e cinquenta e Nove Mil, tre-
zentos e vinte oito reais e vinte centavos). coNtratada: cristielle 
MUNiz de sa; objeto: aquisição de material de expediente para suprir 
a demanda das secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará; 
vigêNcia: 18/04/2022 à 30/12/2022.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREço
Processo: 920220015; espécie: ata de registro de Preço nº 20220017, 
referente ao Pregão eletrônico nº 9/2022-00015; objeto: registro de Pre-
ços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aqui-
sição de Material odontológico, insumos e correlatos para atender a de-
manda do fundo Municipal de saúde; fornecedor: d P agUiar eireli no 
valor total: r$ 5.668,00 (cinco Mil, e seiscentos e sessenta e oito reais ); 
fornecedor: r f barile ltda valor total: r$ 336.975,50( trezentos e trin-
ta e seis Mil, Novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos);.
vigência:12 meses, contados de 18/04/2022 à 18/04/2023.
Processo: 9202200122; espécie: ata de registro de Preço nº 20220019, 
referente ao Pregão eletrônico nº 9/2022-00022; objeto: registro de Pre-
ços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisi-
ção de material de construção, no valor total: r$ 712.500,00 (setecentos 
e doze Mil, quinhentos reais); fornecedor: irMaos Moreira da rocHa 
ltda; vigência:12 meses, contados de 18/04/2022 à 18/04/2023.

Protocolo: 787417

.

.

PARticuLAREs
.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

DANiEL foNsEcA DE ARAúJo, cPf: 431.175.382-91 
E fELiPE foNsEcA DE ARAúJo, cPf: 583.955.042-68 

torna público que requereu à seMMa de são Miguel do guamá-Pa a reno-
vação da licença de atividade rural (lar) nº 006/2019 para a cultura de 
ciclo longo (dendê) da fazenda abadia, sob o processo nº27/2022.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

E GoDfREY ERRoLD McPHEE, cPf: 000.908.082-15 
torna público que requereu à seMMa de são Miguel do guamá-Pa a reno-
vação da licença de atividade rural (lar) nº 007/2019 para a cultura de 
ciclo longo (dendê) da fazenda diamantina iv, sob o processo nº26/2022.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

E GoDfREY ERRoLD McPHEE, cPf: 000.908.082-15 
torna público que requereu à seMMa de são Miguel do guamá-Pa a reno-
vação da licença de atividade rural (lar) nº 009/2019 para a cultura de 
ciclo longo (dendê) da fazenda diamantina iii, sob o processo nº25/2022.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

E cLEoDoN PiREs DA siLvA, cPf: 038.748.422-15 
torna público que requereu à seMMa de são Miguel do guamá-Pa a li-
cença de atividade rural (lar) nº 010/2019 para a cultura de ciclo longo 
(dendê) da fazenda eldorado i, sob o processo nº21/2022.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

E GoDfREY ERRoLD McPHEE, cPf: 000.908.082-15 
torna público que requereu à seMMa de são Miguel do guamá-Pa a reno-
vação da licença de atividade rural (lar) nº 008/2019 para a cultura de 
ciclo longo (dendê) da fazenda diamantina ii, sob o processo nº24/2022.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

E PAMELA DA RocHA PiREs, cPf: 704.499.292-72 
torna público que requereu à seMMa de são Miguel do guamá-Pa a reno-
vação da licença de atividade rural (lar) nº 011/2019 para a cultura de 
ciclo longo (dendê) da fazenda eldorado iii, sob o processo nº23/2022.

REfLoREstADoRA MoJu AcARÁ LtDA 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

E cLEoDoN PiREs DA siLvA fiLHo, cPf: 759.860.512-20 
torna público que requereu à seMMa de são Miguel do guamá-Pa a re-
novação da licença de atividade rural (lar) nº 012/2019 para a cultura 
de ciclo longo (dendê) da fazenda eldorado ii, sob o processo nº22/2022.

Protocolo: 787331

fAzENDA sANtANA 
DANiEL DA foNsEcA RosEiRA vARGAs

cPf:  138.966.597-66 
torna público que requereu a secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Habitação de Nova esperança do Piriá, a lar para atividade de cultura de 
ciclo curto e criação de bovinos situada no município de Nova esperança 
do Piriá/Pa.

Protocolo: 787329

.

.

EMPREsARiAL
.

cENtENoR EMPREENDiMENtos s.A.
cNPJ/ME nº 04.200.572/0001-75 - NiRE 15.300.013.372

AssEMBLEiA GERAL oRDiNÁRiA  
EDitAL DE coNvocAção

ficam convocados os srs. acionistas a se reunirem em assembleia geral 
ordinária no dia 29 de abril de 2022, às 13:00 horas, na sede social no 
distrito industrial de ananindeua, estado do Pará, lotes 4 e 5, setor i 
Quadra 03, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Pres-
tação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das de-
monstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021; 2- Eleição dos 
membros do conselho de administração. comunica-se, ainda para esse 
fim, que se acham na sede da Companhia, à disposição dos acionistas, 
os documentos relacionados nos termos do art.133 da lei 6.404/1973, 
Ananindeua, 18 de abril de 2022. Ass. conselho de Administração.
(20,25 e 26/04/2022)

Protocolo: 787325

MAtEus suPERMERcADos s.A. 
cNPJ: 03.995.515/0013-09 

torna público que recebeu da seMMa (secretaria Municipal de Meio am-
biente de belém) a sua licença de instalação N°03/2021, válida até 
23/02/2022 (Processo N°8417/2020) (área 16.410,80m² - Porte c-ii) 
e a sua licença Prévia  N°03/2021, válida até 23/02/2022 (Processo 
N°8417/2020) (área 72.565,00m² - Porte e-ii) na tipologia infraestrutura 
e obras civis para a atividade de shopping center, supermercado e hiper-
mercado localizado na estrada do bengui N° 386 bairro Parque verde em 
belém-Pa.

Protocolo: 787326

LABoRAtÓRio DE ANÁLisEs 
cLíNicAs BioANÁLisEs s/s LtDA. 

cNPJ: 08.280.305/0001-06 
torna público que recebeu da seMMa/tomé-açu, a lo-lic. de operação nº 
8/2022 (ativ.: laboratórios de análises clínicas).

Protocolo: 787312

sEsi- DEPARtAMENto REGioNAL Do PARÁ
Aviso DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico Nº 003/2022 coM REGistRo DE PREços
o sesi- dePartaMeNto regioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de suprimentos de informática (saldo Pe 001/2022), em 
atendimento as necessidades do sesi-dr/Pa,  conforme edital e anexo i.
ABERtuRA: 03 de maio de 2022.
LocAL DA ABERtuRA: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HoRÁRio DA ABERtuRA: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiePa - http://fiepa.org.br/
Poderá também ser obtido através do site do bb, no endereço eletrônico do 
banco do brasil www.licitacoes-e.com.br

belém (Pa), 20 de abril de 2022.
NEiLtoN cARNEiRo Do NAsciMENto

gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sesi e seNai

Protocolo: 787313

A empresa W P viANA E ciA LtDA 
com cNPJ 09.413.874/0002-26 

torna público que recebeu da secretaria de estado Meio aMbieNte e 
sUsteNtabilidade - seMas/Pa o pedido de renovação da licença am-
biental de operação - lo, sob o nº. 13369/2022, para atividades eMPresa 
de traNsPortadora de sUbstâNcias e ProdUtos Pereigosos, lo-
calizado av. jerônimo Pimentel, s/N, qd 207, rio Mucuruca - bairro co-
mercial, Município de barcarena - Pa.

Protocolo: 787309
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fLADsoN BARRos MotA 
torna público que requereu da seMMa a licença de atividade rural sob 
protocolo nº 540/2022, p/pecuária da fazeNda PecUária Natal ii, loca-
lizada no mun. santa izabel do Pará/Pa.

Protocolo: 787310

ExtRAto DE coNtRAto
PREGão PREsENciAL Nº 9/2021-004-cMi

oBJEto: contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
continuada da câmara Municipal de vereadores de itupiranga - PA.
coNtrato Nº: 20220019 coNtrataNte: câMara MUNiciPal de itUPi-
raNga. coNtratada(o): lvl locatioN aNd UrbaN serices eireli. 
valor total: r$ 142.004,00 (cento e quarenta e dois mil, quatro reais), 
qUareNta e qUatro reais ).
vigêNcia: 08 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. data da as-
siNatUra: 08 de abril de 2022.

itupiranga - Pa, 08 de abril de 2022.
cLEitoN ANtoNio DA siLvA-Pregoeiro

Protocolo: 787315

HiDRoviAs Do BRAsiL - viLA Do coNDE s.A.
cNPJ/ME nº 13.574.672/0004-03

LicENçA DE iNstALAção - sEMAs/PA
a Hidrovias do brasil - vila do conde s.a., inscrita no cNPj/Me sob o nº 
13.574.672/0004-03, filial localizada no Lote Gleba Santa Cruz, s/nº Passagem 
Projetada 10 dNer, Povoado de Miritituba, Município de itaituba, estado do Pará, 
torna público que recebeu da secretaria de estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade do estado do Pará (seMas/Pa) a licença de instalação nº 
3243/2022, com validade até 23/03/2026, para a finalidade de implantação 
da segunda fase da estação de transbordo de cargas (etc).

Protocolo: 787303

AGRo-PEcuÁRiA Rio tARtARuGA s/A 
cNPJ/Mf 05.248.067/0001-63 

AssEMBLéiA GERAL oRDiNÁRiA
coNvocAção 2ª cHAMADA

convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia geral 
ordinária que se realizará em 2ª chamada, com a presença de qualquer 
número de acio nistas, no dia 06/05/2022, às 09:0 0hs., nesta empresa, 
sito à trav. são francisco n.º 118 sala 01, na cidade de belém estado do 
Pará, com a seguinte ordem do dia: a) eleger a nova diretoria; b)tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras do exercício de 2021; c) deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos; d) outros assuntos de 
interesse social. belém,19 de abril de 2022. Breno Lobato de Miranda 
castro-cPf:256.973.402-06-Presidente.

Protocolo: 787288

ufv PAuListA xvi EQuiPAMENtos LtDA 
cNPJ 34.480.379/0001-04 

sediada na rancho água azul, rua 1, bairro ipiranga, Município de Mãe 
do rio/Pa, estado do Pará, torna publico que foi emitido em 04/04/2022 
junto a secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade - seMas 
a licença de operação (lo) para atividade ParqUe eÓlico e solar, sob 
o número de processo nº 2022/9470.

Protocolo: 787283

fRiGosAN - fRiGoRífico sANtARéM  LtDA - EPP 
torna público que recebeu da seMMa/stM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000061, válida até 26/03/2026, para atividade de Matadouro de 
médios e grandes animais, em santarém/Pa.

Protocolo: 787285

EBAtA PRoDutos fLoREstAis LtDA 
cNPJ: 15.294.432/0003-91 

localizada na margem direita do rio trombetas, oriximiná/Pa, torna públi-
co que solicitou junto à seMas/Pa, a renovação da licença de operação 
Portuária n° 11045/2018. Processo n° 12222/2022.

Protocolo: 787281
M v DE oLivEiRA siLvA 

coMéRcio DE coMBustívEis EiRELi 
cNPJ: 11.539.792/0001-93 

torna público que protocolou junto a sectMa - tailândia-Pa, a solicitação 
de licença de operação - lo, sob o N° 021/2022, para atividade: comércio 
varejista de combustíveis para veículos automotores.

Protocolo: 787282

AfRicANA tEciDos s/A
cNPJ: 04.893.988/0001-16
EDitAL DE coNvocAção DE 

AssEMBLEiA GERAL oRDiNÁRiA
A Diretoria da companhia, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a lei, convoca a totalidade dos acionistas para participarem da assembleia 
geral ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, em primeira 
chamada às 8:00h, e em segunda às 8:30h, no escritório central no ende-
reço av. senador lemos, 1430, bairro do telégrafo, belém-Pa, em razão 
de reforma na sede, em primeira convocação a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
a) aprovação do balanço Patrimonial e de resultados e demais documen-
tos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como a 
prestação de contas dos administradores;
b) eleição da diretoria;
c) fixação dos honorários da diretoria;
d) outros assuntos de interesse da sociedade.

Belém, 18 de abril de 2022
A Diretoria

obs.: a ser publicado nos dias 18, 19 e 20 de abril 
de 2022 no DoE e no Amazônia Jornal.

Protocolo: 787279

Y. YAMADA s/A coMéRcio E iNDústRiA 
EM REcuPERAção JuDiciAL
cNPJ : 04.895.751/0001-74

EDitAL DE coNvocAção DE AssEMBLEiA 
GERAL oRDiNÁRiA E ExtRAoRDiNÁRiA

A Diretoria da companhia, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a lei, convoca a totalidade dos acionistas para participarem da assembleia 
geral ordinária e extraordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, 
em primeira chamada às 11:00h, e em segunda às 11:30h, no escritório 
central no endereço av. senador lemos, 1430, bairro do telégrafo, be-
lém-PA, em razão de reforma na sede, em primeira convocação a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) aprovação do balanço Patrimonial e de resultados e demais documentos 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como a pres-
tação de contas dos administradores;
b) eleição da diretoria;
c) fixação dos honorários da diretoria;
d) Homologação do aumento de capital;
e) reforma no estatuto em seu artigo 5º;
f) outros assuntos de interesse da sociedade.

Belém, 18 de abril de 2022
A Diretoria

obs.: a ser publicado nos dias 18, 19 e 20 de abril 
de 2022 no DoE e no Amazônia Jornal.

Protocolo: 787278

YAMADA HoLDiNG ADMiNistRAção DE Ativos s .A
cNPJ n.º 12.620.846/0001-03.

EDitAL DE coNvocAção DE AssEMBLEiA 
GERAL oRDiNÁRiA E ExtRAoRDiNÁRiA

A Diretoria da companhia, no uso de suas atribuições que lhe confere 
a lei, convoca a totalidade dos acionistas para participarem da assembleia 
geral ordinária e extraordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022, 
em primeira chamada às 9:30h, e em segunda às 10:00h, no escritório 
central no endereço av. senador lemos, 1430, bairro do telégrafo, be-
lém-PA, em razão de reforma na sede, em primeira convocação a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) aprovação do balanço Patrimonial e de resultados e demais documen-
tos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, bem como a 
prestação de contas dos administradores;
b) eleição da diretoria;
c) fixação dos honorários da diretoria;
d) Homologação do aumento de capital;
e) reforma no estatuto em seu artigo 5º;
f) outros assuntos de interesse da sociedade.

Belém, 18 de abril de 2022
A Diretoria

obs.: a ser publicado nos dias 18, 19 e 20 de abril 
de 2022 no DoE e no Amazônia Jornal.

Protocolo: 787276

tRANsoEstE LoGistícA LtDA 
localizada na rodovia br 163, km 1086,2, zona rural de Novo Progresso/
Pa, registrada sob o cNPj 82.714.783/0002-10, torna público que obteve 
junto a secretaria de Municipal de Meio ambiente seMMa/NP a licença de 
operação, sob o nº 016/2022, no dia 28/03/2022, para atividade de gara-
gem de transportadora e seus anexos.

Protocolo: 787270

Posto iccAR LtDA 
cNPJ: 02.280.133/0066-30 

torna público que requereu junto a secretaria Municipal de Meio ambien-
te - seMMa, renovação da licença de operação - lo N° 0117/2021, por 
meio do processo nº 123/2022, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, localizado na rodovia alça vi-
ária, c/ rua Modera, lote 2064 b, s/nº, bairro são joão, no Município de 
Marituba/Pa.

Protocolo: 787272

Posto DoRLEANs LtDA 
cNPJ nº 11.069.042/0001-03 

torna público que recebeu da seMMa/caPaNeMa a lo n°018/2019 para 
atividade de Posto revendedor de combustíveis para veículos automotores 
com revenda de glP, através do processo n°020/2019. localizada no Mu-
nicípio de capanema, estado do Pará.

Protocolo: 787267

MARtELLi tRANsPoRtEs LtDA 
localizada na rodovia br 163, km 1086,2, zona rural de Novo Progresso/
Pa, registrada sob o cNPj 82.714.783/0002-10, torna público que obteve 
junto a secretaria de Municipal de Meio ambiente seMMa/NP a licença de 
operação, sob o nº 016/2022, no dia 28/03/2022, para atividade de gara-
gem de transportadora e seus anexos.

Protocolo: 787268

Posto DoRLEANs LtDA 
cNPJ nº 11.069.042/0001-03 

torna público que requereu à seMMa/caPaNeMa, a renovação da lo 
n°018/2019 para atividade de Posto revendedor de combustíveis para veí-
culos automotores com revenda de glP, através do protocolo n°058/2021. 
localizada no Município de capanema, estado do Pará.

Protocolo: 787265
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BALANÇO PATRIMONIAL  EM 31 DE DEZEMBRO  DE 2021
 2021 em R$ 2020 em R$
ATIVO    4.064.517,46    4.064.517,46 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.064.517,46 4.064.517,46 
 OUTROS CRÉDITOS 4.064.517,46 4.064.517,46 
  Dividendos a Receber da Controlada 4.063.798,57 4.063.798,57 
  Depósitos Judiciais 718,89 718,89 
 INVESTIMENTOS    -    -   
  Particip. Societárias - Y Yamada S/A Com e Ind 21.615.603,16 21.615.603,16 
  Equivalência Patrimonial (21.615.603,16) (21.615.603,16)

 2021 em R$ 2020 em R$
PASSIVO      4.064.517,46     4.064.517,46 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.111.885,22 4.101.625,97 
  OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 4.111.885,22 4.101.625,97 
   Dividendos a Pagar 4.063.798,57 4.063.798,57 
   Outros Créditos a Pagar 48.086,65 37.827,40 
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO (47.367,76) (37.108,51)
   Capital  Social Integralizado 21.609.085,00 21.609.085,00 
   Adiantamento para Aumento do Capital 850,00 350,00 
   Prejuízos Acumulados (21.657.302,76) (21.646.543,51)

 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCICIO FINDO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
  APLICAÇÃO OU ENTRADA DE CAIXA: 2021 em R$ 2020 em R$

 DA OPERAÇÃO  
   Resultado Líquido (10.759,25) (10.610,00)
   (+/- ) Variação de Contas a Pagar 10.259,25     10.260,00 
   (=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido (500,00)  (350,00)
 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS   
   (+) Adiantamento para Aumento do Capital   500,00  350,00 
   (=) Disp. Geradas /Aplicadas por Financiamentos  500,00 350,00 
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES -                    -   
   a. DISPONIBILIDADES - no início do período -                     -   
   b. DISPONIBILIDADES - no inal do período        -                    -   

  VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES -                -   

DEMONSTRAÇÃO  DO  RESULTADO  DO EXERCICIO FINDO EM  31  DE DEZEMBRO DE  
Descrição 2021 em R$ 2020 em R$
 1-  Despesas Administrativas (10.259,25) (10.260,00)
 2-  Despesas Financeiras/Bancárias (500,00) (350,00)
 3- Prejuízo do Exercício    (10.759,25) (10.610,00)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO DOS EXERCICIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE  2020 e 2021 -  em R$

 Capital Social Adiant p/Aumento 
do Capital

Prejuizos 
Acumulados Total

Saldo  Contábil em 01/01/2020 21.609.085,00 -   (21.635.933,51) (26.848,51)
  Adiantamento p/Futuro Aumento  de Capital   -         350,00                -   350,00 
  Resultado do Ano 2020             -   -    (10.610,00) (10.610,00)
Saldo  Contábil em 31/12/2020 21.609.085,00 350,00 (21.646.543,51) (37.108,51)
  Adiantamento p/Futuro Aumento  de Capital                     -   500,00    -     500,00 
  Resultado do Ano 2021 -   -   (10.759,25) (10.759,25)
Saldo  Contábil em 31/12/2021 21.609.085,00 850,00 (21.657.302,76) (47.367,76)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTáBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021.

1 - A empresa Yamada Holding Administração de Ativos S/A, foi constituída sob a forma de Sociedade Anônima de capital fechado, nos termos 
da Lei 6404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09;
2 - BALANÇO PATRIMONIAL: 
2.1 - CRÉDITOS COM CONTROLADA: refere-se à Dividendos a Receber da Controlada Y Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação 
Judicial de anos anteriores;
2.2 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS: corresponde à 72,97% do Capital Social, com direito a voto, da empresa YYamada S/A Comério e 
Indústria em Recuperação Judicial;
2.3 -EQUIVALENCIA PATRIMONIAL:  O  saldo decorre da avaliação do valor do investimento pelo método da Equivalência Patrimonial na 
Y.Yamada S/A, em valor negativo por estar seu patrimonio liquido a descoberto na data do balanço.
2.4 - DIVIDENDOS A PAGAR: corresponde à dividendos a receber da controlada de anos anteriores, a serem distribuidos aos acionistas da 
Yamada Hoding, quando da sua disponibilidade;
2.5 - CAPITAL SOCIAL:  representado por 21.609.085  ações nominativas totalmente  integralizado. 

YAMADA HOLDING ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS S/A - CNPJ Nº 12.620.846/0001-03 -  NIRE 15300018978 - Senhores acionistas, aten-
dendo as disposições legais e estatutárias, a YAMADA HOLDING ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS S/A, pessoa juridica de direito privado , constituída 
sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, nos termos da Lei 6.404/76, alteradas pelas Leis 11.628/2007 e 11.941/2009, disponibi-
liza neste ato, suas demonstrações inanceiras relativas ao ano calendário em 31/12/2021. Permanecendo à disposição para qualquer esclareci-
mento que se izer necessário.                                                   À Diretoria                                                     Belém, 25 de Março de 2022.

Fernando Teruo Yamada
Diretor Presidente

Maria Celia Midory Yamada
Diretora  Vice-Presidente Comercial

Jocinelma O Silva:
Contadora CRC/PA 8668 - CPF:206206322-91

Protocolo: 787292
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BALANÇO PATRIMONIAL 
ATIVO     (em R$) 31/12/2021 31/12/2020

CIRCULANTE 46.853.661,38 31.055.571,05 
  Disponível 12.431.031,29 1.668.744,34 

Caixa  e  Bancos    12.431.031,29 1.668.744,34 
  Estoque 10.054.125,32 12.042.327,66 
  Clientes a Receber 2.981.543,21 3.205.268,14 
  Outros Créditos a Receber 21.386.961,56 14.139.230,91 

Contas a Receber vinculados à Recuperação Judicial   18.399.135,86 10.133.342,07 
Outras Contas a Receber 2.987.825,70 4.005.888,84 

NÃO CIRCULANTE 155.464.510,07 160.320.456,35 
  Créditos e Valores 32.292.750,18 24.977.642,38 

Depósitos Judiciais 9.984.371,99 4.127.688,21 
Créditos com Pessoas Ligadas( PJ )     17.252.685,33 16.939.102,54 
Despesas Antecipadas a Apropriar 5.055.692,86 3.910.851,63 

  Investimentos em Controladas e Não Controladas 66.002.241,48 60.508.760,56 
  Imobilizado 56.921.813,32 74.586.348,32 

Imoveis    58.259.604,83 73.114.477,01 
Moveis e Utensilios 983.790,60 983.790,60 
Veículos 1.333.075,35 1.333.075,35 
Maquinas e Equipamentos 6.504.970,51 6.365.609,09 
Outras Imobilizações 29.536,77 2.473.601,01 
(-) Depreciação  Acumulada (10.189.164,74) (9.684.204,74)

  Intangíveis 247.705,09 247.705,09 
   TOTAL DO ATIVO 202.318.171,45 191.376.027,40 

PASSIVO         (em R$) 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 38.183.843,69 26.443.070,17 
  Fornecedores 2.667.027,75 3.061.200,98 
  Obrigações Fiscais e Sociais 11.816.163,79 13.025.188,39 
  Outras Contas a Pagar 23.700.652,15 10.356.680,80 

Créditos a Realizar vinculados à Recuperação Judicial  16.990.152,14 8.594.333,57 
Outras Contas a Pagar 6.710.500,01 1.762.347,23 

NÃO CIRCULANTE 619.669.858,25 605.910.416,58 
  Empréstimos e Financiamentos Bancarios 111.173.305,25 111.173.305,25 
  Parcelamentos Fiscais e Sociais 168.650.455,42 168.650.455,42 
  Débitos com Partes Relacionadas 30.016.061,21 23.833.712,84 
  Contas a Pagar - Recuperação Judicial 254.078.744,73 246.501.651,43 
  Outras Contas a Pagar 5.568.546,79 5.568.546,79 
  Provisões para Contingências Fiscais e Sociais 50.182.744,85 50.182.744,85 
PATRIMÔNIO  LÍQUIDO  (455.535.530,49) (440.977.459,35)

Capital  Social Integralizado 29.653.124,00 29.653.124,00 
Reservas de Lucros 5.041.218,88 5.041.218,88 
Prejuizos Acumulados (490.229.873,37) (475.671.802,23)

   TOTAL DO PASSIVO 202.318.171,45 191.376.027,40 

      Senhores acionistas, credores e quaisquer outros interessados :  A  Y.Yamada S. A. Comércio e Indústria em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de 
direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, nos termos da Lei 6.404/76 e em observância ao que regulamenta a Lei 
11.638/2007, faz publicar neste ato suas demonstrações inanceiras relativas ao ano encerrado em 31/12/2021 para que surta os efeitos na totalidade 
dos documentos e relatórios relativos à prestação de contas da administração, assim como aqueles que dão origem aos demonstrativos ora publicados 
estão à disposição na sede da Companhia. A empresa, juntamente com 04 controladas, encontra-se em Recuperação Judicial, com fundamento no Art 
51 e seguintes da Lei nº 11.101/2005 (LRJ). A recuperação judicial em curso, tem por objetivo viabilizar a superação da situação  econômico-inanceira 
da companhia, para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade econômica. Em 18/08/2018, em assembléia de credores, foi aprovado o Plano de 
Recuperação Judicial e homologado pelo Juízo da 13 ª Vara Cível e Empresarial da Capital. A Administração vem adotando medidas que objetivam a 
recuperação de suas atividades, com a  implantação em curso de novas lojas e a melhoria nos processos internos administrativos e operacionais.  Até  a 
presente data, não existem pendências a serem sanadas dentro do processo de recuperação judicial.          À Diretoria.            Belém, 30 de Março de 2022.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO FINDO (EM R$)
 31/12/2021 31/12/2020

 Receita Operacional Bruta 48.570.612,11 48.971.437,44 
  (-) Deduções de Vendas (Impostos e Devoluções) (3.041.101,63) (3.366.134,17)
 (=) Receita Operacional Líquida 45.529.510,48 45.605.303,27 
  (-) Custo das Mercadorias Vendidas (39.566.107,24) (37.309.801,57)
 (=) Lucro Operacional Bruto 5.963.403,24 8.295.501,70 
  (-) Despesas de Vendas (134.085,20) (101.521,24)
  (-) Despesas Gerais e Administrativas (24.722.517,95) (23.252.697,09)
       Despesas com Pessoal (8.298.117,66) (8.250.857,88)
       Despesas Administrativas (15.087.440,29) (13.747.919,21)
       Honorários/Prolabore (832.000,00) (754.000,00)
       Depreciação (504.960,00) (499.920,00)
  (+) Outras Receitas Operacionais 10.702.553,82 12.378.263,53 

      (-)  Outras Despesas Operacionais (32.079,70) (16.798,93)
      (+) Ganho Equivalencia Patrimonial 6.745.353,44 4.899.612,00 

  (+) Ganho/Perdas de Capital (6.097.356,59) -   
  (=) Resultado Operacional  Antes do Resultado Financeiro (2.125.369,20) 2.202.359,97 
  (+) Receitas Financeiras 933.521,33 615.059,32 
  (-) Despesas Financeiras (13.366.223,27) (26.594.245,03)
  (=) Resultado Operacional Após Resultado Financeiro (14.558.071,14) (23.776.825,74)
 (=) RESULTADO DO EXERCICIO (14.558.071,14) (23.776.825,74)

Y. YAMADA S/A  Comércio e  Indústria - em Recuperação Judicial C.N.P.J/MF N° 04.895.751/0001-74  NIRE 1530000994-4.
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Fernando Teruo Yamada: Diretor Presidente  |  Maria Célia Midory Yamada:  Diretora Vice-Presidente de Patrimônio e Logística
Sophocles Senji Horiguchi: Diretor Vice-Presidente Institucional  |  José Figueiredo de Sousa: Diretor Vice-Presidente Jurídico

Jocinelma O Silva: Contadora CRC/PA 008668 CPF 206.206.322-91

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
Y.YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA - em Recuperação 

Judicial é uma Companhia  de capital fechado, com sede na cidade de 
Belém, no estado de Pará, constituída no mês de maio de 1950, que tem 
por objeto principal o comércio varejista de móveis e eletrodomésticos em 
geral, lojas de departamentos e supermercados.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS
a) Considerando o processo da Recuperação Judicial da empresa, as 

práticas contábeis adotada na elaboração das demonstrações inanceiras 
são de uma empresa em curso normal de atividades.

Essas práticas compreendem os dispositivos incorporados na legislação 
em vigor. 

b) Em 2019, a administração promoveu a apuração do valor da realização 
dos ativos operacionais, para reconhecimento das perdas relativos à 
anos anteriores, principalmente com créditos de clientes, bens do 
imobilizado, investimentos em controladas e outras participações, 
créditos iscais, despesas inanceiras a apropriar, entre outros, que 
resultaram em despesas signiicativas, apresentados como Perdas/
Gannhos demonstrados no resultado do exercício. Concomitatemente, 
os direitos e obrigações de operações de anos anteriores que continuam 
pendentes, estão sendo avaliados para sua regularização. Assim, esses 
valores estão sendo demonstrados como ativos não circulantes e/ou 
passivos não circulantes, em especial os relacionados à débitos iscais 
em processo de apuração.

c) O regime adotado para o registro das atividades operacionais  é de 
competência em bases correntes. As receitas de vendas e ains são 
registrados pelo valor justo recebido ou a receber, líquidas dos impostos 
incidentes sobre estas receitas, dos cancelamentos e abatimentos. As 
receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros contratada, na rubrica de receitas/despesas inanceiras. 
Estão reconhecidas os encargos inanceiros, diferidos, provisões com 
passivo à descoberto em empresas do grupo econômico e créditos  
vinculados, bem como, os ganhos ou perdas por equivalência patrimonial 
em controladas em atividade operacional.

d) A preparação das demonstrações inanceiras requer que a Administração 
efetue estimativas e adote premissas no seu melhor julgamento e 
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados 
relevantes, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, 
bem como os valores das receitas, custos e despesas. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas podem resultar em valores 
divergentes dos registrados nas demonstrações inanceiras.

e) Ativos inanceiros, mensurados ao valor de realização, mantidos para 
negociação, quando são adquiridos para este im, principalmente no 
curto prazo e são mensurados ao valor de custo histórico na data das 
demonstrações inanceiras e são constituídos  por saldos bancários 
em conta corrente e aplicações inanceiras para negociação, contas a 

receber, e outros ativos, e, quando existentes, os valores mensurados 
são compostos pelo principal, contratados acrescidos dos rendimentos 
auferidos até a data do balanço. 

f) Passivos inanceiros, mensurados ao valor de liquidação, mantidos para 
negociação, quando são adquiridos para este im, principalmente no 
curto prazo e são mensurados ao valor de custo histórico na data das 
demonstrações inanceiras, e compreendem fornecedores, repasses e 
créditos com terceiros, obrigações iscais e tributárias e outras contas 
a pagar. 

g) Imobilizado, mensurado pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzido de depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear 
baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. 

h) Impostos e contribuições sobre as receitas operacionais, são 
reconhecidos no resultado em bases correntes. A companhia quando 
aplicável, apura o imposto de renda e contribuição social com base no 
lucro real. O endividamento iscal e previdenciário, está parcialmente 
parcelado juntos às entidades governamentais.

i) Provisão para contingências, no curso normal dos negócios, a 
Companhia está sujeita a inspeções e reclamações em potencial, 
decorrentes da condução de suas operações, na adoção de práticas 
sujeita a interpretações diferentes por parte dos órgãos oiciais. 

j) A sociedade possui investimentos relevantes em sociedades controladas, 
avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, o que resultou em 
ganho patrimonial líquido de R$ 6.504.415,44.

l) A companhia constitui sobre parcela de seus bens imobilizados, ônus 
pela sua nomeação a penhora em processos de execução iscal. Aquelas 
nomeações, no entanto, não afetam sua estrutura patrimonial uma vez 
que referidas nomeações são exclusivamente para cumprir obrigação de 
forma processual em ação cujo crédito cobrado tem sentença transitado 
em julgado em favor da empresa, sendo indevida aquela execução.

m) Os empréstimos e inanciamentos tomados pela empresa são 
demonstrados pelo valor principal acrescido dos encargos praticados 
pelo mercado inanceiro em operações para grandes clientes. O grau de 
endividamento da empresa ainda é sensível com os encargos inanceiros 
e perda cambial com empréstimos externos, que neste ano foi da ordem 
de R$ 8.336.834,21.

3 - CRÉDITOS A RECEBER VINCULADOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
O valor apresentado corresponde à créditos pela venda de imóveis, 

para futuros depósitos judiciais a serem aplicados na liquidação das 
indenizações trabalhistas. Simultaneamente o ganho de capital com essas 
vendas está sendo apropriada no resultado do exercício na medida da 
realização efetiva das vendas e o valor a receber está demonstrado como 
créditos a realizar vinculados à recuperação judicial no passivo circulante.

4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
O Capital Social integralizado pelos acionistas, é representado por 

29.653.124 de ações Ordinárias Nominativas, no valor de R$1,00 cada uma. 

             DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM: 31/12/2021  R$ 31/12/2020  R$
 ATIVIDADES OPERACIONAIS   
   Prejuízo do Exercício (14.558.071,14) (23.776.825,74)
   Depreciações 504.960,00 499.920,00 
   Equivalência Patrimonial em Controladas  (5.493.480,92) (4.899.612,00)
   Custo de Imóveis Alienados 19.012.980,28 25.922.044,47 
   Variação de Estoques - CP  1.988.202,34    503.452,08 
   Variação de Clientes - CP     223.724,93 1.867.133,98 
   Variação de Outras Creditos a Receber - CP   1.018.063,14   1.064.976,70 
   Variação de Créditos s Receber Vinculados à  RJ - CP    (8.265.793,79) 24.133.324,59 
   Variação de Outras Contas a Pagar - LP    7.577.093,30 6.202.606,03 
   Variação de Obrigações Fiscais e Socias - CP    (1.209.024,60) 1.333.866,84 
   Variação de Fornedecores  a Pagar - CP       (394.173,23)     1.292.588,67 
   Variação de Créditos a Receber - LP  (7.315.107,80)  (3.510.967,40)
   Variação de Contas a Pagar vinculados a  RJ - CP/LP 13.343.971,35 (28.512.626,85)
   (=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais  6.433.343,86  2.119.881,37 
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS   
   Aquisição de Imobilizado (1.853.405,28) (1.520.332,39)
   (=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (1.853.405,28) (1.520.332,39)
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS   
   Débitos com Partes Relacionadas - LP 6.182.348,37   -   
   AFAC Adiant para futuro aumento de capital em controladas            -   (23.733,28)
   (=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos     6.182.348,37  (23.733,28)
 AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.762.286,95    575.815,70 
 VARIAÇÃO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  SALDO  SALDO 
 DISPONIBILIDADES - no início do período 1.668.744,34   1.092.928,64 
 DISPONIBILIDADES - no inal do período 12.431.031,29    1.668.744,34 
AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.762.286,95          575.815,70 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO NO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2021
 Capital Social   Reserva Legal Prejuizos Acumulados Total
   SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 29.653.124,00 5.041.218,88     (475.671.802,23) (440.977.459,35)
   Prejuízo no exercício de 2021   (14.558.071,14) (14.558.071,14)
   SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 29.653.124,00 5.041.218,88    (490.229.873,37) (455.535.530,49)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  Continuação -  Y. YAMADA S/A  Comércio e  Indústria - em Recuperação Judicial C.N.P.J/MF N° 04.895.751/0001-74  NIRE 1530000994-4.

Protocolo: 787320
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ATIVO 2021 em R$ 2020 em R$

 ATIVO CIRCULANTE 30.016,11 30.016,11 
Caixa  e  Bancos 5.391,48 5.391,48 
Impostos a Recuperar 16.943,96 16.943,96 
Outras Contas e Valores a Receber     1,93 1,93 
Créditos com Fornecedores 7.678,74 7.678,74 

 ATIVO NÃO CIRCULANTE 490.616,51 490.616,51 
Empréstimos  e Depósitos Compulsórios 480.162,12 480.162,12 
INVESTIMENTOS 10.454,39 10.454,39 
Participações Societárias 10.454,39 10.454,39 
IMOBILIZADO          -   -   
Veículos 146.851,93 146.851,93 
Móveis e Utensílios 131.461,20 131.461,20 
Imóveis 42.083,99 42.083,99 
Maquinas e Equipamentos 7.620,00 7.620,00 
( - ) Depreciação Acumulada (328.017,12) (328.017,12)

TOTAL DO ATIVO 520.632,62 520.632,62 

PASSIVO 2021 em R$ 2020 em R$
 PASSIVO CIRCULANTE 29.235,37 29.235,37 
    Obrigações Fiscais 330,09 330,09 
    Outras Contas a Pagar 28.905,28 28.905,28 
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 138.452,48 138.452,48 
     Emprestimo de Controladora 138.452,48 138.452,48 
  PATRIMÔNIO  LÍQUIDO 352.944,77 352.944,77 
    Capital  Social 1.500.000,00 1.500.000,00 
    Reserva de Capital 95.771,86 95.771,86 
    Reservas de Lucros 19.303,52 19.303,52 
    Prejuízos Acumulados (1.262.130,61) (1.262.130,61)

 TOTAL  DO PASSIVO 520.632,62 520.632,62 
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2021.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL E APRESENTAÇÃO: A companhia icou inativa operacional hà mais de 05 anos, sem qualquer movimentação  econômica. Diante 
disso, não está sendo apresentado a Demonstração do Resultado e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios 2020 e 2021.
2 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) O Balanço Patrimonial foi elaborado em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
de acordo com a Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, considerando uma entidade em atividade operacional normal; b) A administração está 
apurando o valor de realização de seus ativos e suas obrigações remanescentes com terceiros e área iscal.
3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$1.500.000,00, representado por 1.500.000 ações Ordinárias Nominativas, 
no valor de R$1,00 (Hum Real)  cada uma, sendo a empresa Y Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação Judicial a acionista majoritária com 66,57%. 

Diretora Presidente: Maria Celia Midory Yamada        |       Diretores: Fernando Teruo Yamada e Sophocles Senji Horiguchi
Contadora: Jocinelma O Silva CRC/PA 008668-O CPF 206.206.322-91

AFRICANA TECIDOS S/A  -  CNPJ No. 04.893.988/0001-16   NIRE 1530000329-6   em 10/03/1912. Senhores acionistas, credores e quaisquer 
outros interessados: A AFRICANA TECIDOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital  fechado, 
nos termos da Legislação em vigor, faz publicar neste ato suas demonstrações contábeis relativas ao ano encerrado em 31/12/2021, para que  surta 
os efeitos legais.    A Direção.                                                                                                                                 Belém-PA, 25 de Março de 2022
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