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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GABINETE DO GOVERNADOR
Governador: Helder Zahluth Barbalho 
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663
GABINETE  DO VICE-GOVERNADOR
Vice-Governador: 

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: Luiziel Henderson Guedes de Oliveira
Tel.: (91) 3216-8831 /8832/8833/8830 
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE
Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO SUDESTE DO PARÁ
Secretário: João Chamon Neto
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO BAIXO AMAZÔNAS 
Secretário: Alexandre Almeida Maduro
Tel.: (93) 98412-6196 

SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO 
DO MARAJÓ 
Secretário: Jaime da Silva Barbosa
Tel.: (91) 98585-2595

sEcREtARiA EstRAtéGicA 
DE ARticuLAção DA ciDADANiA
Secretário: Ricardo Brisolla  Balestreri
Tel.: 3342-0351/0352/0363 
 
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE
Auditor: José Rubens Barreiros de Leão
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677 

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE
Auditor: Arthur Houat Nery de Souza
Tel.: (91) 3216-8883/8899

FUNDAÇÃO PARÁPAZ
Presidente: alberto Henrique teixeira de barros
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD
Secretária: Ivaldo Renaldo De Paula Ledo   
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE 
Presidente: Aroldo Carneiro
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
Presidente: bernardo albuquerque de almeida
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
Presidente: Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva
Tel.: (91) 3182-3585/3587  

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ - EGPA
Diretora Geral: Elisângela Mara da Silva Jorge 
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324  Fax: (91) 3223-0776

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
Presidente: Ruth Pimentel Méllo
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA 
Presidente: cilene Moreira sabino de oliveira
Tel.: (91) 3217-5802/5804 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Secretário: Rômulo Rodovalho Gomes
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

HOSPITAL OPHIR LOYOLA 
Diretora Geral: ivete gadelha vaz
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Presidente: Bruno Mendes Carmona
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA
Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra 
Tel.: (91) 3110-6500/6502 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho 
GOVERNADOR

Vice-Governador

Francisco Melo
Presidente da Assembleia Legislativa

Célia Regina de Lima Pinheiro
Presidente do Tribunal de Justiça

João Paulo Carneiro Gonçalvez Ledo
Defensor Público Geral do Estado

Cesar Bechara Nader Mattar Júnior
Procurador Geral de Justiça

Aroldo Carneiro
Presidente

Moises Alves De Souza
Diretor Administrativo e Financeiro

Allan Gonçalves Brandão
Diretor Técnico

Raimunda Helena Nahum Gomes
Diretora de Documentação e Tecnologia

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará

RECEPÇÃO: 4009-7800
www.ioepa.com.br

PUBLICAÇÕES
91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R$ 88,00
(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
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  ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Presidente: Ricardo Jorge de Moura Palheta
Tel.: (91) 4005-2506 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN
Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira 
Tel.:(91) 4009-3801/3802

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH
Presidente: Abraão Benassuly Neto 
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103 

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON
Diretor Geral: Eurípedes Reis da Cruz Filho
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP
Secretário: João Carlos Leão Ramos
Tel.: (91) 4006-1206/1207 /3226-8904/1363

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA
Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500  

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL
Gerente Executivo: Felipe Coêlho Picanço
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98426-1383

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO 
DO PARÁ - ADEPARA
Diretor Geral: jamir junior Paraguassú Macedo 
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100  

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER
Presidente: rosival Possidônio do Nascimento
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
E SUSTENTABILIDADE- SEMAS
Secretário: José Mauro de Lima O’ de Almeida
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio
Presidente: Karla lessa bengtson
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL - SEGUP
Secretário:  Ualame fialho Machado
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PM
Comandante Geral: Cel. QOPM  José Dilson Melo de Souza Júnior
Tel.: (91) 3258-9906/9907

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA
Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
Delegado Geral: Walter Resende de Almeida
Tel.: (91) 4006-9094 /9045 

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas 
Tel.: (91) 4009-6012/6032

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

sEcREtARiA DE EstADo 
DE ADMiNistRAção PENitENciÁRiA - sEAP
Secretário: Samuelson Yoiti Igaki                       
Tel.: (91) 3239-4201/4202

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Secretária: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira
Tel.:(91) 4009-8454/8451

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP
Presidente: guilherme relvas d’oliveira
Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretário: Vera Lúcia Alves de Oliveira
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

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
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL
Secretário: Nivan Setubal Noronha
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

sEcREtARiA DE EstADo DE tuRisMo - sEtuR
Secretário: André Orengel Dias
Tel.:(91) 3110-5003/5022/5000
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ExEcutivo
.

GABiNEtE Do GovERNADoR

.

D E c R E t o Nº 2299, DE 20 DE ABRiL DE 2022
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por sUPerávit, 
no valor de r$ 947.140,46 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 947.140,46 (Novecentos e quarenta 
e sete Mil, cento e quarenta reais e quarenta e seis centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

011012884600009018 - ale 0363 319001 500.000,00
011012884600009018 - ale 0363 339047 314.015,46

141012060814918715 - sedaP 0306 449051 125.625,00
141012060814918715 - sedaP 6301 449051 7.500,00

total 947.140,46

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 20 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ivALDo RENALDo DE PAuLA LEDo
secretário de estado de Planejamento e administração

D E c R E t o Nº 2300, DE 20 DE ABRiL DE 2022
abre no orçamento fiscal e da seguridade social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 43.130.276,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o goverNador do estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 43.130.276,04 (quarenta e três 
Milhões, cento e trinta Mil, duzentos e setenta e seis reais e quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

141012060814918715 - sedaP 0101 444042 1.204.000,00
291012678214867429 - setraN 0126 444042 4.145.676,04

462021339215038841 - fcP 0101 339039 22.810.600,00
672011648214897643 - coHab 0101 339048 14.970.000,00

total 43.130.276,04

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto 
correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, 
da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) 
orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓDiGo foNtE NAtuREzA DA 
DEsPEsA vALoR

291012678214867505 - setraN 0126 449051 4.145.676,04
672011648214898969 - coHab 0101 339048 14.970.000,00

911022884600008590 - enc. sePlad-Pl 0101 339039 24.014.600,00
total 43.130.276,04

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do goverNo, 20 de abril de 2022.

HELDER BARBALHo
governador do estado

ivALDo RENALDo DE PAuLA LEDo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 788109

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PoRtARiA N° 528/2022-ccG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso de suas 
atribuições legais; e
coNsideraNdo o inciso v, do art. 5º, da instrução Normativa da receita 
federal do brasil nº 2043, de 12 de agosto de 2021;
coNsideraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/442333,
r e s o l v e:
designar as servidoras abaixo nominadas como responsáveis pela trans-
missão das informações referentes à escrituração fiscal digital de reten-
ções e outras informações fiscais (efd-reiNf), por meio de acesso ao 
Portal Web da efd-reiNf no centro virtual de atendimento ao contribuin-
te (e-cac):

PoRtARiA N° cPf Perfil
rosaNgela rocHa tortola 277.851.302-72 titular

valdeNira rodrigUes ferreira 257.912.492-68 suplente

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. 
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 529/2022-ccG, DE 20 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. 2022/464891,
r e s o l v e:
nomear lairsoN da cUNHa faro para exercer o cargo em comissão de 
assessor, código geP-das-012.3, com lotação na secretaria de estado de 
esporte e lazer, a contar de 18 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado 

PoRtARiA N° 530/2022-ccG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r e s o l v e:
tornar sem efeito o item  ii da Portaria nº 305/2022-ccg, de 11 de março 
de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.891, de 14 de março 
de 2022, que nomeou erNesto stedile jÚNior para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de Núcleo regional, código geP-das-011.4, 
com lotação na secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e 
da Pesca.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 531/2022-ccG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r e s o l v e:
nomear graziela cHiara leÃo para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Núcleo regional, código geP-das-011.4, com lotação na 
secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, a con-
tar de 14 de março de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 532/2022-ccG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/480933,
r e s o l v e:
i. exonerar Pedro PaUlo Maia oliveira do cargo em comissão de se-
cretário de diretoria, código geP-das-011.1, com lotação na secretaria 
de estado de assistência social, trabalho e renda, a contar de 15 de abril 
de 2022.
ii. nomear lUcas diNiz de diNiz para exercer o cargo em comissão de 
secretário de diretoria, código geP-das-011.1, com lotação na secretaria 
de estado de assistência social, trabalho e renda, a contar de 15 de abril 
de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes 
chefe da casa civil da governadoria do estado
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PoRtARiA N° 533/2022-ccG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/469928,
r e s o l v e:
i. exonerar aNa clara vilHeNa do NasciMeNto do cargo em comissão 
de coordenador, código geP-das-011.4, com lotação na secretaria de es-
tado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, 
a contar de 19 de abril de 2022. 
ii. nomear daNiel josÉ barbosa sidôNio para exercer o cargo em 
comissão de coordenador, código geP-das-011.4, com lotação na secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e 
tecnológica, a contar de 19 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 534/2022-ccG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/469928,
r e s o l v e:
nomear aNa clara vilHeNa do NasciMeNto para exercer o cargo em 
comissão de coordenador do Núcleo de controle interno, código geP-
das-011.4, com lotação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica, a contar de 19 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

PoRtARiA N° 535/2022-ccG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
o cHefe da casa civil da goverNadoria do estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsideraNdo os termos do Processo nº. 2022/470106,
r e s o l v e:
tornar sem efeito o item ii da Portaria nº 513/2022-ccg de 18 de abril 
de 2022, publicada no Diário Oficial nº 34.938, de 19 de abril de 2022, 
que nomeou daNiel josÉ barbosa sidôNio  para exercer o cargo em 
comissão de coordenador do Núcleo de controle interno, código geP-
das-011.4, com lotação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria do estado

ERRAtA Do itEM i DA PoRtARiA Nº. 513/2022-ccG, DAtADA DE 
18 DE ABRiL DE 2022, PuBLicADA No DiÁRio oficiAL Do EstADo 
Nº. 34.938, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
onde se lê: “(...), a contar de 4 de maio de 2022.”
Leia-se: “(...), a contar de 19 de abril de 2022.”
lUiziel gUedes
chefe da casa civil da governadoria

PoRtARiA Nº 626/2022-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° 2022/476195, de 20 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 02(duas) diárias 
complementares para os municípios de eldorados dos carajás e Ulianópolis/
Pa, ao servidor adolfo lola de soUza, matrícula funcional nº5960440/1, 
cPf 121.926.432-68, cargo de assessor de gabinete, lotado na diretoria 
de gestão de logística, no período de 20 a 22/04/2022, concedida através 
da Portaria N° 617/2022-crg de 19/04/2022, publicada no doe n° 
34.940, de 20/04/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 627/2022-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° 2022/478720, de 20 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de Marabá/Pa, no período de 27 a 29/04/2022.

servidor objetivo
josÉ Maria aires de aragÃo, cPf 428.029.542-53, matrícula 
funcional nº 5946234/1, ocupante do cargo de gerente, lotado 

na diretoria de gestão de logística.

regularizar a situação patrimonial dos equipamentos 
para o centro regional de governo no sul do Pará.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas 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, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

PoRtARiA Nº 628/2022-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° 2022/478681, de 20 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de Marabá/Pa, no período de 27 a 29/04/2022.

servidor objetivo
josÉ freire de Moraes filHo, cPf 039.270.912-00, matrícula 
funcional nº 5946234/1, ocupante do cargo de assessor adminis-

trativo iii, lotado na diretoria de administração e finanças.

regularizar a situação patrimonial dos equipamentos 
para o centro regional de governo no sul do Pará.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas 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, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 788108

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 622/2022 - 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 2022/133972, de 02/02/2022.
coNsideraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e 
seus aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a pres-
tação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 
58, inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos 
e que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da governadoria do estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
resolve:
desigNar a servidora Maria do carMo vaz coNceicao steliN, ocu-
pante do cargo de  técnico em gestão Publica, matricula funcional nº 1414/ 
2, para a função de fiscal e NATALIA GOMES PINTO, ocupante do cargo de 
gerente, matrícula funcional  nº 5951824/ 1, para suplente dos contratos 
abaixo discriminados, com vigência de 12/04/2022 a 11/04/2023, que tem 
como objeto, as contratações das empresas especializadas nas prestações 
de serviços de aquisição de alimentos de uso comum(leite em pó integral, 
café em pó e moído, embalado a vácuo e açúcar refinado), para atender a 
casa civil da governadoria do estado, a contar de 12/04/2022.

coNtRAto EMPREsA
Nº 12/2022-ccg/Pa boM boNs e descartaveis eireli
Nº 13/2022-ccg/Pa s da c saNtos coMercio e serviÇos ltda

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoriado estado, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 787905

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto Nº. 11/2022-ccG/PA
coNtRAto Nº. 11/2022-ccG/PA.
coNtrataNte: casa civil da goverNadoria, inscrita no cNPj sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNtratado: PaPel e cia ProdUtos de PaPelarias eireli, inscrita no 
cNPj sob o n° 19.518.277/0001-39.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de Uten-
sílios para cozinha e refeitórios relacionados abaixo para atender, sob de-
manda, esta casa civil da governadoria, pelo período de 12 meses.
fUNdaMeNto: art. 24, incisos i e ii e parágrafo único, da lei federal nº 
8.666/93, lei nº. 8.666/1993, decreto estadual n°. 2.069 de 20 de feve-
reiro de 2006 e resolução nº. 001/sePof/Pa.
assiNatUra: 18/04/2022.
valor: r$ 8.363,00 (oito mil trezentos e sessenta e três reais).
vigêNcia: 18/04/2022 a 17/04/2023.
exercÍcio: 2022.
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orÇaMeNto:
Órgão: 11105; função; 04 sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 213476.
ordeNador
luciana bitencourt soares
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria.

Protocolo: 787828

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto – 6º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 10/2017-ccG/PA.
tERMo ADitivo: 6º tAc
coNtrato: 10/2017 – ccg/Pa
objeto: Prorrogação excepcional da vigência do contrato nº. 10/2017-
ccg/Pa, por mais até 12 (doze) meses, o qual visa à contratação de pes-
soa jurídica especializada na locação de veículos automotores terrestre, 
visando atender as necessidades do Núcleo de representação do governo 
do estado do Pará em brasília-df, com fundamento no art. 57, §4º da lei 
nº. 8.666/93.
data da assiNatUra: 19/04/2022.
vigêNcia: 20/04/2022 a 19/04/2023.
valor: r$ 74.946,12 (setenta e quatro mil novecentos e quarenta e seis 
reais e doze centavos).
exercÍcio: 2022.
orÇaMeNto:
Órgão: 11105; função: 04; sub-função: 122; Programa:1297; Projeto/ati-
vidade: 8314; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339033; ação: 234205.
coNtratada: Norte locadora de veÍcUlos eireli, inscrita no 
cNPj nº 08.949.785/0001-55.
eNdereÇo: estrada do tapanã, nº. 08, bairro do tapanã, ceP 66.833-075, belém/Pa.
ordeNador
luciana bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 787866

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 618/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/468198, de 19 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 19 a 21/04/2022.

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 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, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA Nº 619/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n°2022/470011, de 19 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de salvaterra/ soUre/Pa, no período de 21 a 24/04/2022.

servidor objetivo
gersoN aNtoNio de aNdrade raiol, cPf 307.346.652-53, 

matrícula funcional nº 5946828/1, ocupante do cargo secretário 
de diretoria, lotado na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico, a secretaria extraordinária 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 deslocou conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA Nº 620/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/471999, de 19 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 18 a 20/04/2022.

servidor objetivo
elissaNdro goMes de farias, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assessor adMi-

Nistrativo iii, lotado na diretoria de gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA Nº 621/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/471942, de 19 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 UliaNoPolis/Pa, no período de 21 a 23/04/2022.

servidor objetivo
elissaNdro goMes de farias, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assessor adMi-

Nistrativo iii, lotado na diretoria de gestão de logística.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
casa civil da goverNadoria do estado, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA Nº 623/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/475270, de 20 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de saliNoPolis/Pa, no período de 25 a 28/04/2022.

servidor objetivo
Marivaldo Maciel de carvalHo, cPf 29425131287, matrícula 
funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, lotado 

na diretoria de gestão de logística.

dar apoio logístico a agenda publica do governador, 
no referido município.

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, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 787902
PoRtARiA Nº 624/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/476466, de 20 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios de 
Novo rePartiMeNto/ MedicilâNdia/Pa, no período de 25 a 30/04/2022.

servidor objetivo

dÉcio da costa Matos, matrícula funcional nº 54196647/2, cPf 
298.193.932-72, assistente técnico ii, lotado na secretária extraordi-

nária de Produção.

cumprimento de agenda Pública da secretaria 
extraordinária de Produção, nos referidos 

municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco 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, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais
PoRtARiA Nº 625/2022-cRG
a coordeNadora de relaÇÕes goverNaMeNtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doe nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNsideraNdo o processo n° 2022/476398, de 20 de abril de 2022;
resolve:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios de 
Novo rePartiMeNto/ MedicilâNdia/Pa, no período de 25 a 30/04/2022.

servidor objetivo
aNtoNio josÉ da silva saNtos, matrícula funcional nº 57189479/2, 
cPf 467.658.752-04, chefe de gabinete, lotado na secretária extraor-

dinária de Produção.

cumprir agenda Pública da secretaria extraordi-
nária de Produção, nos referidos municípios.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco 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, 20 de abril de 2022.
lUciaNa biteNcoUrt soares
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 788021

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 309/2022 – 
Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo 
do estado. Município de origem: belém/Pa; destino: redenção/Pa; Pe-
ríodo: 16 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 
(pousada); servidora: 2º sgt PM r/r jeane feitosa da cruz lima, Mf nº 
56753830/1; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787613
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 310/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo 
do estado. Município de origem: belém/Pa; destino: cumaru do Norte/
Pa; Período: 16 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 
4,0 (pousada); servidora: 2° sgt PM r/r Kátia do socorro Morais de lima 
oliveira, Mf nº 5388937/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787619
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 311/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: cumaru do Norte/Pa; Período: 16 a 20/04/2022;  quantidade 
de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); servidores: 2º sgt PM Her-
nani farias de sousa, Mf nº 5584833/2 e cb PM robson fernandes furtado, 
Mf nº 4219922/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787627
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 312/2022 – 

Di/cMG, DE 20 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); servidor: Maj qoPM carlos edu-
ardo Memória de sousa, Mf nº 57173389/3; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar 
vieira da costa júnior;

Protocolo: 787634
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 321/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: cumaru do Norte/Pa; Período: 17 a 20/04/2022; quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidores: 2° teN qoPM 
lúcio allan romano de Melo, Mf nº 57218012/2, 1º sgt PM Michel Neves 
gonçalves, Mf nº 54192560/3, 2° sgt PM jeremias da silva de brito, Mf 
nº 5591902/2, cb PM jhemerson costa santos, Mf nº 42196931 e sd 
bM luiz felipe oliveira brescovit, Mf nº 5932551/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM 
osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787990
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 317/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: eldorado dos carajás/Pa; Período: 17 a 20/04/2022; quanti-
dade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidores: 1° teN qoPM 
Marcio da cunha cardoso, Mf nº 4220585/2, 3º sgt PM Marcos alexandre 
Martins Pires, Mf nº 54194761/2, cb PM Wanderson alexandrino viana, Mf 
nº 57222073/2, sd PM Kenny souza carvalho, Mf nº 06402259/2, sd PM 
Pedro Henrique costa gonçalves, Mf nº 6402067/2; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM 
osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787899
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 318/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: ipixuna do Pará/Pa; Período: 09 a 10/04/2022; quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidor: Maj qoPM Heitor 
lobato Marques, Mf nº 57198332/3; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira 
da costa júnior;

Protocolo: 787908
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 319/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: em complementação à Portaria Nº 285/2022 – di/cMg, a 
serviço do governo do estado. Município de origem: belém/Pa; destino: 
ipixuna do Pará/Pa; Período: 09 a 10/04/2022; quantidade de diárias: 1,0 
(alimentação) 1,0 (pousada); servidores: cb PM antonivaldo rodrigues 
alcantara, Mf nº57222607/2 e cb PM raimundo Hélio Pereira de lima, 
Mf nº 57232600/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787937

ExtRAto DE PoRtARiA Nº 320/2022 – 
Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022

objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: redenção/Pa; Período: 19 a 20/04/2022; quantidade de di-
árias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); servidor: teN cel qoPM cassio 
tabaranã silva, Mf nº 5807867/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira 
da costa júnior;

Protocolo: 787950
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 322/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
estado. Município de origem: belém/Pa; destino: salinópolis/Pa; Período: 
12 a 14/04/2022; quantidade de diárias: 3,0 (alimentação); servidores: 
alcirene santiago vilhena, Mf nº 5949376/2, cleto Pimentel dos santos, 
Mf nº 51855454/4, iolene leandro tavares, Mf nº 5397146/4, Nayara 
da silva araújo, Mf nº 5947464/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar vieira 
da costa júnior;

Protocolo: 788048
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 316/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: santarém/Pa; Período: 19 a 21/04/2022; quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); servidores: 1° teN qoPM luiz Pau-
lo benjamin leal, Mf nº 4220579/4, 2º sgt PM francisco de lima cordeiro, 
Mf nº 5386659/3, cb PM douglas vieira souto, Mf nº 4219227/2; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cel qoPM osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787857
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 313/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: redenção/Pa; Período: 17 a 20/04/2022; quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidor: 2º sgt PM giovani fer-
reira de souza, Mf nº 5696712/5, 3º sgt PM israel barbosa braga, Mf nº 
57199589/2, cb PM diogo da silva lopes, Mf nº 57232499/2, cb PM erick 
enrico coelho da silva, Mf nº 57221799/3; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar 
vieira da costa júnior;

Protocolo: 787794
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 314/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 12 a 14/04/2022; quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); servidor: cb PM raimundo 
Nonato Mendes Pimenta, Mf nº 57222938/2; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM osmar 
vieira da costa júnior;

Protocolo: 787795
ExtRAto DE PoRtARiA Nº 315/2022 – 

Di/cMG, DE 20 DE ABRiL DE 2022
objetivo: a serviço do governo do estado. Município de origem: belém/
Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 15 a 18/04/2022; quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada); servidor: Maj qoPM josé 
rogério da silva Holanda, Mf nº 57198359/2; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel qoPM 
osmar vieira da costa júnior;

Protocolo: 787799

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 175/2022-PGE.G., de 18 de abril de 2022
o Procurador-geral do estado, no uso das suas atribuições legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/456124;
coNsideraNdo o ingresso de servidores nomeados para diversos cargos 
do concurso Público c-209;
resolve:
desigNar, os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de 
avaliação de desempenho de estágio Probatório.

Nome Matrícula função
rosicleide teodozio de lima 5304431/3 Presidente

renata de Nazareth oliveira de freitas almeida 5819440/3 Membro titular
danielle Paola Pimenta amanajas 5889484/1 Membro titular
fernando saraiva de souza filho 55587574/2 Membro suplente

adriana dos santos Monteiro 5889948/1 Membro suplente

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
ricardo Nasser sefer
Procurador-geral do estado

Protocolo: 787538
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PoRtARiA Nº 181/2022-PGE.G., de 20 de abril de 2022
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
resolve:
CONCEDER, a contar de 01.05.2022, a Gratificação de Tempo Integral, que 
trata o art. 137 da lei nº 5.810, de 24.01.1994, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), ao servidor josé de armatéa silva da rocha, identi-
dade funcional nº 5048850/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 787943
PoRtARiA Nº 182/2022-PGE.G. Belém, 20 de abril de 2022
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o disposto no art. 72, iii da lei 5.810/94
resolve:
coNceder, 08 (oito) dias de licença falecimento à servidora sueny Maria 
dos santos imbiriba, identidade funcional nº 446530/2, no período de 01 a 
08.04.2022, em decorrência do falecimento de sua genitora.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 787816

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 179/2022-PGE.G. Belém, 20 de abril de 2022.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2022/464267;
resolve:
coNceder, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1/2 diária ao 
Procurador-geral do estado, ricardo Nasser sefer, identidade funcional nº 
5896477/1, para participar da inauguração do terminal Hidroviário no dia 
20.04.2022.
local de origem: belém/Pa
local de destino: santarém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 787585
PoRtARiA Nº 180/2022-PGE.G. Belém, 20 de abril de 2022.
a Procuradora-geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico 2022/463562;
resolve:
coNceder, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 1 ½ diária à 
Procuradora-geral adjunta do contencioso, ana carolina lobo gluck Paul, 
identidade funcional nº 57234659/2, para visita institucional ̀ a Procurado-
ria da 3ª regional, no dia 05.05.2022.
local de origem: belém/Pa
local de destino: Marabá/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco borges goUveia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 787600

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA. N° 077/2022 – GAB/sEAc
Belém PA, 19 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 Memo n°007/202 – NUjUr/seac e o Pae 2022/446417
r e s o l v e:
desigNar o servidor filiPe da silva cUNHa, Matrícula 5946371-1, as-
sessor Especial II, lotado no Núcleo Jurídico – SEAC, a fin de que o mesmo 
possa assinar documentos de atos por ele emanados, a contar de 03 de 
janeiro de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabinete do secretário, 19 de abril de 2022.
ricardo brisolla balestreri
secretário de estado - seac

Protocolo: 787918

PoRtARiA. N° 078/2022 – GAB/sEAc
Belém PA, 20 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 ofício circular n° 002/2022 – gs/sefa – 08/04/2022 
e no seu teor,
coNsideraNdo a “necessidade de apresentação, em tempo hábil, da es-
crituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd
-reiNf), pelos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do 
Estado do Pará, de acordo com os procedimentos definidos na Legislação 
em vigor”,
r e s o l v e:
DESIGNAR, as servidoras abaixo, para comporem a Comissão que ficará 
responsável pela transmissão das informações relativas a efd-reiNf desta 
seac, nos termos do teor do supracitado ofício em seu item n° 3.
• Roseane de Souza Araújo – Matrícula 5953472-1 – Cargo Assessor Espe-
cial i, como titular;
• Anna Beatriz Almeida de Guimarães – Matrícula 5958415-1 – Cargo Ge-
rente administrativo e financeiro, como suplente.
a presente Portaria entrará em vigor a contar de 22 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gabinete do secretário, 20 de abril de 2022.
ricardo brisolla balestreri
secretário de estado - seac

Protocolo: 787888

.

.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto Nº. 3019836869
exercício: 2021
Processo: 2021/1319797-seac
contrato: cc nº 3019836869 - contrato de compra de energia regulada 
– ccer e contrato de Uso do sistema de distribuição – cUsd, ambos de 
nº. 1066124667.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para forNeciMeN-
to de eNergia elÉtrica Para oPeracioNalizaÇÃo e fUNcioNaMeN-
to da UsiPaz de cabaNageM, com vigência de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir da assinatura do presente.
valor mensal estimado: r$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
valor anual estimado: r$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).
fundamentação legal: Processo administrativo nº. 2021/207270, referen-
te a inexigibilidade de licitação nº. 003/2021-seac, art. 25, caput, da lei 
nº. 8.666/1993.
data da assinatura: 11/11/2021
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
UNidade orÇaMeNtária: 76101
fUNÇÃo: 08
PrograMa: 1500
Projeto atividade: 8818
NatUreza da desPesa: 339039
foNte de recUrsos: 0101
PlaNo iNterNo: 105Usa8818c
contratada: eqUatorial Pará distribUidora de eNergia s.a, inscrita 
no cNPj sob o nº 04.895.728/0001-80 e i.e Nº. 15.074480-3.
endereço: rod. augusto Montenegro, KM 8,5, s/n, bairro coqueiro, ceP: 
66823-010, belém/Pa.
ordenador: ricardo brisolla balestreri
secretário de estado de articulação da cidadania

Protocolo: 787526

.

.

DisPENsA DE LicitAção
.

termo de Dispensa De Licitação nº. 03/2021-sEAc
PRocEsso Nº 2021/1319797
Ato DE DisPENsA DE LicitAção
a secretaria estrategica de estado de articUlaÇÃo da cidada-
Nia –seac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, ten-
do como razão de convencimento o Parecer jurídico n°. 212/2021-NUjUr, 
juntado aos autos do Processo no 2021/1319797, resolve:
aUtorizar, por meio de dispensa de licitação, cujo objeto é a coNtra-
taÇÃo de eMPresa esPecializada Para forNeciMeNto de eNergia 
elÉtrica Para oPeracioNalizaÇÃo e fUNcioNaMeNto da UsiPaz 
de cabaNageM, com fundamento nos ditames insculpidos na lei fede-
ral no 8.666/93, em seu art. 24, inciso xxii c/c art. 25, com a empresa 
eqUatorial Pará distribUidora de eNergia s.a, inscrita no cNPj nº. 
04.895.728/0001-80, i e nº. 15.074480-3, no valor global estimado de r$ 
420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), dotação orçamentária: Und. 
orçamentária: 76101; Programa: 08.422.1500.8818; origem: tesouro 
Nacional; Natureza: 339039; fonte: 0101000000; ação: 264817 e Plano 
interno: 105Usc8818c.
belém/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo brisolla balestreri
secretário de estado de articulação da cidadania

Protocolo: 787550
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RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
a secretaria estrategica de estado de articUlaÇÃo da cidada-
Nia –seac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, ten-
do como razão de convencimento o Parecer jurídico n°. 212/2021-NUjUr, 
juntado aos autos do Processo no 2021/1319797, resolve:
ratificar a despesa, nos termos do art. 26 da lei nº. 8.666/93, por 
meio de dispensa de licitação nº. 03/2021-seac, para coNtrataÇÃo de 
eMPresa esPecializada Para forNeciMeNto de eNergia elÉtrica 
Para oPeracioNalizaÇÃo e fUNcioNaMeNto da UsiPaz de caba-
NageM, dotação orçamentária: Und. orçamentária: 76101; Programa: 
08.422.1500.8818; origem: tesouro Nacional; Natureza: 339039; fonte: 
0101000000; ação: 264817 e Plano interno: 105Usc8818c.
belém/Pa, 18 de novembro de 2021.
ricardo brisolla balestreri
secretário de estado de articulação da cidadania

Protocolo: 787558
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

coNvêNio
.

ExtRAto Do coNvêNio Nº 001/2022 - fuNDAção PARAPAz
Processo nº 2021/274911
objeto: desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionaliza-
ção de Programas de estágio supervisionado obrigatÓrio, NÃo reMU-
Nerado e atividades práticas, de interesse curricular, nos termos da lei 
nº 11.788/2008 e no Termo de Compromisso n.º022/2003 firmado em 03 
de julho de 2003, com o Ministério Público da 8ª região do trabalho, pro-
porcionando situações profissionais reais para aplicação, aprimoramento e 
complementação dos conhecimentos adquiridos como elemento constituti-
vo do movimento permanente de ação/reflexão, teoria/prática no curso de 
eNferMageM, Psicologia, edUcaÇÃo fÍsica, adMiNistraÇÃo, coN-
tabilidade e Pedagogia.
 coNveNete: fUNdaÇÃo ParáPaz
coNveNiada: UNaMa, mantida pela instituto campinense de ensino su-
perior ltda, c.N.P.j. N.º 05.933.016/0006-85, com sede na avenida alcin-
do cancela, nº 287, Umarizal – belém, ceP: 66.060-000.
vigêNcia: o presente convênio terá a duração de cinco (05) anos, a partir 
da data da assinatura.
fUNdaMeNtaÇâo legal: lei nº 11.788/2008 e no termo de compromis-
so n.º022/2003 firmado em 03 de julho de 2003, com o Ministério Público 
da 8ª região do trabalho.
data da assiNatUra: 19/04/2022
ordeNador resPoNsável: alberto Henrique teixeira de barros, Presi-
dente da fundação ParaPaz

Protocolo: 787694

.

.

sEcREtARiA DE EstADo
DE PLANEJAMENto
E ADMiNistRAção

.

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
Órgão: secretaria de estado de Planejamento e administração
ato: termo de distrato
servidor: MartiNiaNo MiraNda Neto
função: Perito Médico
id.funcional nº 5894677/2
distratar a contar de 14.04.2022
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 787842

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 325/2022-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 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/463282 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 87841,
r e s o l v e:
i-coNceder 73 (setenta e três) dias de licença para tratamento de saúde 
à servidora edNa lUiza silva de oliveira, id. funcional nº. 3026/1, 
ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, lotada na coordenadoria 

de logística e gestão, no período de 24/12/2021 a 06/03/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 24/12/2021.
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: 787510
PoRtARiA Nº 327/2022-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 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/463282 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 87845,
r e s o l v e:
i-coNceder 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde ao ser-
vidor Marcos viNiciUs qUiNtairos loPes, id. funcional nº. 57191434/1, 
ocupante do cargo de técnico em gestão Pública, lotado na coordenadoria de 
gestão de Pessoas, no período de 14/03/2022 a 12/05/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/03/2022.
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: 787512
PoRtARiA Nº 326/2022-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 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/463282 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 87847,
r e s o l v e:
i-coNceder 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saú-
de à servidora Marcia do socorro Pereira segUiNs, id. funcional nº. 
6037119/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotada na coorde-
nadoria de carreira e remuneração, no período de 29/11/2021 a 12/01/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 29/11/2021.
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: 787517
PoRtARiA Nº 328/2022-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 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/463282 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 87846,
r e s o l v e:
i-coNceder 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde à 
servidora silvia Maria lira farias, id. funcional nº. 3250733/1, ocu-
pante do cargo de técnico b, lotada na coordenadoria de logística e ges-
tão, no período de 13/12/2021 a 12/03/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 13/12/2021.
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: 787522
PoRtARiA Nº 323/2022-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 e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/463282 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 87293,
r e s o l v e:
i-coNceder 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde ao ser-
vidor adeMir cavalcaNte carMiN jUNior, id. funcional nº. 5939947/2, 
ocupante do cargo de técnico em gestão de segurança do trabalho, lotado 
na coordenadoria de saúde ocupacional e segurança do trabalho, no pe-
ríodo de 04/02/2022 a 05/03/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/02/2022.
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: 787503
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PoRtARiA Nº 324/2022-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 
e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/463282 e, ainda, o laudo 
Médico nº. 87842,
r e s o l v e:
i-coNceder 29 (vinte e nove) dias de licença para tratamento de saúde 
ao servidor alberto boUlHosa tavares, id. funcional nº. 54195780/1, 
ocupante do cargo de agente administrativo, lotado na diretoria de gestão 
de logística, no período de 06/01/2022 a 03/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/01/2022.
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: 787506

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N°. 329/2022-DAf/sEPLAD, DE 20 DE ABRiL DE 2022
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccg, de 10 
de novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as delegadas pela Portaria Nº 002/2019-gs/sePlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doe nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNsideraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsideraNdo o Processo n°2022/461439,
r e s o l v e:
i-desigNar a servidora lUcieNe silva NUNes, id. funcional nº. 
55588881/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finanças, 
para responder pela gerência de suporte, durante o impedimento legal do 
titular jacKsoN NeY raMos garcia, id. funcional nº. 55587792/1, 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, 20 de 
abril de 2022.
iris alves MiraNda NegrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 787946

tERMo DE HoMoLoGAção
.

tERMo DE ADJuDicAção E HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico PARA REGistRo DE PREços DGL/sRP N° 006/2021
o secretário de estado de Planejamento e administração/sePlad, ivaldo 
renaldo de Paula ledo, brasileiro, domiciliado e residente nesta cidade, 
nos termos da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da lei complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da lei estadual nº 6.474, de 06 de agosto 
de 2002, do decreto estadual nº 991 de 24 de agosto de 2020. após pro-
postas apresentadas no Pregão eletrônico sePlad/dgl/srP Nº 006/2021, 
sistema registro de Preços para a contratação de pessoa jurídica especiali-
zada na prestação de serviços de locaÇÃo de veÍcUlos aUtoMotores 
terrestres, sem motorista, para atender em todo território estadual, os 
órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará, em conformidade 
com o termo de referência e seus anexos, e após recomendação e consta-
tação do cumprimento das exigências legais relativas ao processo licitatório 
pela consultoria
jurídica e o Núcleo de controle interno, conforme Manifestação jurídica nº 
088/2022/cjUr/sePlad (seq.343-344) e despacho do controle interno 
(seq. 346-362), respectivamente, resolve:
1. adjUdicar o item abaixo relacionado referente ao objeto do Pregão 
eletrônico nº 06/2021, processo Pae nº 2020/975367, cujo objeto da pre-
sente licitação é contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 
de serviços de locaÇÃo de veÍcUlos aUtoMotores terrestres, sem 
motorista, para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do 
Poder executivo do estado do Pará

Quadro 01:Adjudicação de item

item adjudicado código 
siMAs Empresa vencedora Qtd. valor unit. Mensal

02 - veículo tipo
sedan de

representação 
executivo, 0 (zero) 

km – conforme 
especificação do

edital  

22983-0 UNidas veÍcUlos esPeciais s.a
cNPj: 02.491.558./0001-42 106 r$3.500,00 r$371.000,00

1. HoMologar o objeto do Pregão eletrônico nº 06/2021, em conformi-
dade com os quadros 01 e 02, abaixo listados, referentes ao processo Pae 
nº 2020/975367, cujo objeto da presente licitação é contratação de pessoa 
jurídica especializada na prestação de serviços de
locaÇÃo de veÍcUlos aUtoMotores terrestres, sem motorista, 
para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do Poder 
executivo do estado do Pará. 

Quadro 02:Homologação de item – Locação continuada

item Homologado código 
siMAs  Empresa vencedora Qtd. valor unit. Mensal

01 - veículo tipo passeio, 0 
(zero) km, Hatch – conforme 

especificação do Edital 
23041-3 cs brasil frotas ltda

cNPj:27.595.780/0001-16 388 r$ 1.502,00 r$ 582.776,00

02 - veículo tipo sedan de
representação executivo, 0 

(zero) km
- Conforme especificação 

do edital 

22983-0
UNidas veÍcUlos

esPeciais s.a
cNPj: 02.491.558./0001-42

106 r$ 3.500,00 r$ 371.000,00

 03 -veículo utilitário tipo 
caminhonete/picape, cabine 
dupla, 0 (zero) km - confor-
me especificação do Edital

22984-9 cs brasil frotas ltda
cNPj:27.595.780/0001-16 467 r$ 4.405,00 r$ 2.057.135,00

04 - veículo utilitário tipo 
van -

Conforme especificação 
do edital  

22985-7
UNidas veÍcUlos

esPeciais s.a
cNPj: 02.491.558./0001-42

74 r$ 7.900,00 r$ 584.600,00

                                                                                                                                                                                                                                

Quadro 03:Homologação de item – Locação Eventual

item Homologado código 
siMAs Empresa vencedora Quanti-

tativo valor unit. Mensal

05 - veículo tipo sedan de 
representação executivo -
Conforme especificação do

edital
23091-0

arrais locaÇÕes e
serviÇos

cNPj:07.346.264/0001-40
 

682
 

r$ 480,00 r$ 327.360,00

06 - veículo utilitário tipo 
caminhonete/picape, cabi-

ne dupla - conforme
especificação do Edital

21179-6

arrais locaÇÕes e
serviÇos

cNPj:07.346.264/0001-40
 

2.828
 

r$ 400,00 r$1.131.200,00

07 -veículo utilitário 
tipo van

- Conforme especificação 
do edital

23111-8

arrais locaÇÕes e
serviÇos

cNPj:07.346.264/0001-40
 

1.038
 

r$ 775,00
 

r$ 804.450,00

1. os contratos administrativos, derivados deste procedimento licitatório 
tem duração de 24 (vinte e quatro) meses;
2. a ata de registro de Preços, derivada deste procedimento licitatório tem 
vigência de 12 (doze) meses.
3. ao Pregoeiro e demais Membros da equipe de apoio para conhecimento 
e demais providências cabíveis.
dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
belém – Pa, 19 de abril de 2022
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

Protocolo: 787457

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 330/2022-DAf/sEPLAD, DE 20 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. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsideraNdo o Processo Pae nº 2022/474020, 19.04.2022.
r e s o l v e:
i – complementação de diárias concedidas mediante a Portaria Nº 
318/2022-daf/sePlad de 14.04.2022 a servidora Mônica amaral Piedade 
Marane, id. funcional nº 6403728/1, ocupante do cargo de coordenador 
ao município de santarém/Pa, para tanto concedendo 02 (duas) diárias a 
servidora referente aos dias 20 e 21.04.2022.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 02 (duas) diárias a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se,
secretaria de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, 20 de 
abril de 2022.
iris alves MiraNda NegrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 787720
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PoRtARiA Nº 111, DE 20 DE ABRiL DE 2022 - DPo
o secretário de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2299, de 20/04/2022.
resolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

ANExo A PoRtARiA Nº 111, DE 20 DE ABRiL DE 2022

ÁREA/uNiDADE 
oRçAMENtÁRiA/
GRuPo DE DEsPE-
sA/suBGRuPo DE 

DEsPEsA

foNtE

1º QuADRiMEstRE - 2022

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

defesa social
cbM

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

seaP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 3.389.213,88 3.389.213,88

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 3.389.213,88 3.389.213,88

deseNvolviMeNto 
sÓcio-ecoNôMico

faPesPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
sedaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.337.125,00 1.337.125,00
obras e instalações

 0306 0,00 0,00 0,00 125.625,00 125.625,00
 6301 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 1.204.000,00 1.204.000,00
gestÃo
fUNPrev

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

despesas ordinárias
 0287 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

ioe
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

contrato estimativo
destaqUe recebido 

do(a) casa civil
 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Pessoal e encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

folha de Pessoal
 0261 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

iNfra-estrUtUra e 
traNsPorte

agtraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
setraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 26.760.761,13 26.760.761,13
obras e instalações

 0124 0,00 0,00 0,00 22.615.085,09 22.615.085,09

 0126 0,00 0,00 0,00 4.145.676,04 4.145.676,04

PolÍtica social
fasePa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

fund. santa casa
investimentos 0,00 0,00 0,00 672.481,85 672.481,85

equipamentos e Mate-
rial Permanente

destaqUe recebido 
do(a) faPesPa

 0301 0,00 0,00 0,00 672.481,85 672.481,85
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 501.855,72 501.855,72

despesas ordinárias
destaqUe recebido 

do(a) faPesPa
 0301 0,00 0,00 0,00 501.855,72 501.855,72

HeMoPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

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

seaster
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

Pessoal e encargos 
sociais 0,00 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00

sesPa
Pessoal e encargos 

sociais 0,00 0,00 0,00 1.586.375,30 1.586.375,30

folha de Pessoal
destaqUe recebido 

do(a) fes
 0132 0,00 0,00 0,00 1.586.375,30 1.586.375,30

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 22.810.600,00 22.810.600,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 22.810.600,00 22.810.600,00

UePa
investimentos 0,00 0,00 0,00 6.959,28 6.959,28

equipamentos e Mate-
rial Permanente

destaqUe recebido 
do(a) faPesPa

 0301 0,00 0,00 0,00 6.959,28 6.959,28

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.624.092,57 1.624.092,57

despesas ordinárias

destaqUe recebido 
do(a) faPesPa

 0101 0,00 0,00 0,00 1.084.962,30 1.084.962,30

destaqUe recebido 
do(a) faPesPa

 0301 0,00 0,00 0,00 539.130,27 539.130,27

sUbordiNados ao 
goverNo do estado

fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00
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PRoGRAMA/
oRGão foNtE

1º QuADRiMEstRE - 2022

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 1.337.125,00 1.337.125,00

sedaP

 0101 0,00 0,00 0,00 1.204.000,00 1.204.000,00

 0306 0,00 0,00 0,00 125.625,00 125.625,00

 6301 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

ciência, tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 0,00 3.605.389,42 3.605.389,42

faPesPa

 0101 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

fund. santa casa

destaqUe 
recebido do(a) 

faPesPa

 0301 0,00 0,00 0,00 1.174.337,57 1.174.337,57

UePa

destaqUe 
recebido do(a) 

faPesPa

 0101 0,00 0,00 0,00 1.084.962,30 1.084.962,30

destaqUe 
recebido do(a) 

faPesPa

 0301 0,00 0,00 0,00 546.089,55 546.089,55

cultura 0,00 0,00 0,00 22.810.600,00 22.810.600,00

fcP

 0101 0,00 0,00 0,00 22.810.600,00 22.810.600,00

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 26.760.761,13 26.760.761,13

setraN

 0124 0,00 0,00 0,00 22.615.085,09 22.615.085,09

 0126 0,00 0,00 0,00 4.145.676,04 4.145.676,04

Manutenção da 
gestão 0,00 0,00 0,00 3.069.375,30 3.069.375,30

agtraN

 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

cbM

 0101 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

fasePa

 0101 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

fundação ParáPaz

 0101 0,00 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00

HeMoPa

 0269 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

ioe

 0261 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

destaqUe 
recebido do(a) 

casa civil

 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

seaster

 0101 0,00 0,00 0,00 524.000,00 524.000,00

sesPa

destaqUe recebi-
do do(a) fes

 0132 0,00 0,00 0,00 1.586.375,30 1.586.375,30

Previdência 
estadual 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

fUNPrev

 0287 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

segurança Pública 0,00 0,00 0,00 3.389.213,88 3.389.213,88

seaP

 0101 0,00 0,00 0,00 3.389.213,88 3.389.213,88

foNtE
1º QuADRiMEstRE - 2022

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL
0101 - recUrsos ordi-

Narios                                         0,00 0,00 0,00 30.548.776,18 30.548.776,18

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 22.615.085,09 22.615.085,09
0126 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 0,00 4.145.676,04 4.145.676,04
0132 - sUs / servicos 

Produzidos 0,00 0,00 0,00 1.586.375,30 1.586.375,30

0261 - rec.ProP.direta-
MeNte arrec.Pelo org.

adM.iNdir               
0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00

0269 - sUs / servicos 
Produzidos 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

0287 - funprev - taxa de 
administração 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 1.720.427,12 1.720.427,12
0306 - recursos Provenientes 
de transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 125.625,00 125.625,00

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00

total 0,00 0,00 0,00 66.472.464,73 66.472.464,73

PoRtARiA Nº 112, DE 20 DE ABRiL DE 2022 - DPo
o secretário de estado de PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
resolve:
i - reduzir no montante de r$ 500.000,00 (quinhentos Mil reais), a quota 
do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

ANExo A PoRtARiA Nº 112, DE 20 DE ABRiL DE 2022

ÁREA/uNiDADE 
oRçAMENtÁRiA/
GRuPo DE DEsPE-
sA/suBGRuPo DE 

DEsPEsA

foNtE

1º QuADRiMEstRE - 2022

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

defesa social
segUP

investimentos 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0106 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

PRoGRAMA/
oRGão foNtE

1º QuADRiMEstRE - 2022
JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL

segurança Pública 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
segUP

 0106 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

foNtE
1º QuADRiMEstRE - 2022

JANEiRo fEvEREiRo MARço ABRiL totAL
0106 - recUr.Prov.de 
traNsf.coNveNios e 

oUtros.                    
0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

total 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Protocolo: 788110

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 054 de 19 de abril de 2022
REtificAR, a PoRtARiA Nº 109 de 21 de julho de 2022, publicada 
no Diário Oficial nº 34.676 de 20/08/2021, publicação nº 694384, 
que concedeu licença Prêmio ao servidor dUrbirataN de alMeida 
barbosa, matricula nº 720402/2, ocupante do cargo de técnico em 
saúde/Médico.
onde se Lê: 240(duzentos e quarenta) dias de licença Prêmio, para usu-
fruto no período de   05/07/2021 a 01/03/2022.
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Leia-se: 180(cento e oitenta) dias de licença Prêmio, para usufruto no 
período de 05/07/2021 a 31/12/2021.
onde se Lê: referente aos triênios, 6º triênio de 12/11/2008 a 11/11/2011, 
7º triênio de 12/11/2011 a 11/11/2014, 8º triênio de 12/11/2014 a 
11/11/2017, 9º triênio de 12/11/2017 a 11/11/2020
Leia-se: referente aos triênios, 6º triênio de 12/11/2008 a 11/11/2011, 7º 
triênio de 12/11/2011 a 11/11/2014, 8º triênio de 12/11/2014 a 11/11/2017.
Maria lúcia silva souza.
Presidente em exercício.

Protocolo: 787639

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ
.

DEsiGNAR sERviDoR

PoRtARiA Nº 259 DE 20 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 Processo administrativo eletrônico nº 2022/250995, 
de 03/03/2022.
resolve:
i – desigNar o servidor danilo aragão de aragão, matrícula nº 5900901/4, 
ocupante do cargo técnico de administração e finanças, lotado na coorde-
nadoria de orçamento e finanças, para responder pela gerência - (das.3), 
durante impedimento do titular, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 20 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará
Protocolo: 787717
PoRtARiA Nº 262 DE 20 DE ABRiL DE 2022
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – 
igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder executivo do estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsideraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, nos autos do 
Processo administrativo eletrônico nº 2021/1359932, de 29/11/2021;
resolve:
i – desigNar a servidora glenda fabiola Martins leão, matrícula fun-
cional nº 5939970/2, ocupante da função de técnico de administração e 
finanças, lotada na coordenadoria de administração e serviços, para atuar 
como Fiscal do Contrato Administrativo nº 012/2022, firmado com a em-
presa bleNd br coMÉrcio de artigos ProMocioNais e serviÇos de 
traNsPorte – eireli, inscrita sob o cNPj/Mf nº 10.414.625/0001-53, 
que tem como objeto a aquisição de copos reutilizáveis, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao 
edital do Processo admistrativo.
ii – 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, 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, 20 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787719
PoRtARiA Nº 259 DE 20 DE ABRiL DE 2022
a Procuradora-chefe do instituto de gestão Previdenciária do estado do 
Pará – igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governa-
mental de 08/07/2020, publicado no doe nº 34.276, de 09/07/2020 e a 
ordem de serviço n° 009/2021, de 24/09/2021.
coNsideraNdo, o Processo administrativo eletrônico nº 2022/247389, 
de 03/03/2022.
resolve:
i – desigNar a servidora aline sótão campos assef souza, matrícula nº 
5948793/1, ocupante do cargo técnico Previdenciário a, lotada na coor-
denadoria de execução, para responder pela coordenação - (das.4), no 
período de 01/05/2022 a 31/05/2022.
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do estado.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 20 de abril de 2022.
aNa rita doPazo aNtoNio josÉ loUreNÇo
Procuradora-chefe do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787730

outRAs MAtéRiAs

ExtRAto Do coNtRAto
contrato Administrativo: 014/2022
dispensa de licitação nº 008/2022
Processo: 2022/433450
data da assinatura: 13/04/2022
vigência: 180 (cento e oitenta dias)
exercício: 2022
considerando que o contrato com a empresa que vinha realizando o censo 
previdenciário teve sua vigência findada em março de 2022;
considerando que, no que pese a alta publicidade sobre a obrigatoriedade 
dos beneficiários realizarem o recenseamento, os beneficiários não provi-
denciaram seu recadastramento;
considerando a realização do chamamento por edital nº 01/2021 publica-
do no diário do estado e nos jornais de grande circulação convocando os 
beneficiários faltantes a realizar o Censo;
Considerando que o IGEPREV realizou 03 convocações aos beneficiários 
faltantes e daqueles com pendencias referente ao recenseamento  publi-
cado no diário do estado e nos jornais de grande circulação, nos dias 
01/02/22, 04/02/22, 11/02/22 e 15/02/22, o qual informava que em caso 
de não comparecimento ocasionaria na suspensão dos benefícios pelo pra-
zo de 90 dias;
Considerando que o Estado ainda possui 10.380 beneficiários não reali-
zaram o censo previdenciário, os quais sofreram suspensão dos seus be-
nefícios, o que ocasionou na grande demanda de beneficiários a buscar o 
seu recenseamento, sinalizando a necessidade de medidas para realizar o 
recenseamento dos beneficiários faltante;
considerando que após a data do efetivo pagamento dos benefícios, os 
mesmos não foram disponibilizados nas contas dos beneficiários, o que 
causou grande tumulto pelos idosos, que compareceram ao igeprev exi-
gindo a disponibilização da verba previdenciária, conforme veiculação mi-
diática vivenciada nas últimas semanas;
Considerando a necessidade de prover o atendimento aos beneficiários 
diante da imperiosa obtenção de seu respectivo beneficio;
Considerando que este Instituto não possui profissionais suficientes a su-
prir a demanda de beneficiários a serem atendidos com a celeridade que 
o caso requer;
 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 no contrato administrativo.            
o custo global deste contrato administrativo é de r$ 2.007.373,40 (dois 
milhões e sete mil e trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos).
contratado: ageNda assessoria PlaNejaMeNto e iNforMática ltda, 
com sede rua barão de Melgaço, nº 3988, bairro centro Norte, ceP: 
78.005-300, cuiabá/Mt, inscrita no cNPj/Mf nº 00.059.307/0001-68, nes-
te ato representado por seu sócio aNdrÉ araÚjo barcelos.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do igeprev

Protocolo: 787333
instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social do Estado do Pará
PoRtARiA REt RR Nº 1815 DE 18 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre a retificaÇÃo da Portaria de coNcessão do benefício de 
reserva reMUNerada a Pedido – Processo nº 2021/997734
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária e de Proteção social do 
estado do Pará - igePPs, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
complementar estadual nº 142, de 16/12/2021, que alterou a lei comple-
mentar nº 039, de 09/01/2002, resolve:
I – Retificar a Portaria RR nº 1194 de 17/03/2022, publicada no DOE nº 
34.929, para corrigir o sobrenome do militar de Moraes para Morais, 
que transferiu para reserva remunerada, a pedido, na mesma graduação, 
o 3º sargento PM rr rg 21525 sÉrgio NoNato PalHeta Morais, mat. 
nº 5582431/1, pertencente ao efetivo do 2° batalhão de Polícia Militar 
do estado do Pará (belém), de acordo com os artigos 1º e 2º da lei nº 
5.681/1991 c/c art. 45, §9º, da constituição do estado do Pará de 1989; 
artigos 101, inciso i, e 102 da lei nº 5.251/1985; art. 52, § 1º, alínea “c”, 
da lei nº 5.251/1985 c/c art. 134, parágrafo único da lei complementar 
nº 142/2021; art. 1º, inciso ii, alínea “b”, do decreto nº 2.940/1983; art. 
1º, categoria “c”, do decreto nº 1.461/1981 c/c Portaria Nº 001/1999-
drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da lei nº 8.229/2015; 
art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, item i, alínea “f”, 
do decreto nº 4.490/1986; art. 20 da lei nº 4.491/1973, com redação 
dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, do decreto nº 
4.439/1986 c/c art. 134 da lei complementar nº 142/2021, percebendo 
nessa situação os proventos mensais de r$ 6.081,08 (seis mil oitenta e um 
reais e oito centavos) conforme abaixo discriminados:
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soldo de 2° sargento/PM
Gratificação de Habilitação Militar - 20%

Gratificação de Localidade Especial - 20%
indenização de tropa - 10%

Gratificação de Risco de Vida - 100%           
Gratificação de Serviço Ativo - 30%
representação por graduação - 35%

Gratificação por Tempo de Serviço - 30%
adicional de inatividade - 35%

total de Proventos        

     1.100,00
        220,00

200,00
        110,00
      1.100,00

330,00
        385,00
     1.039,50
     1.576,58

6.081,08

ii – esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/04/2022, respei-
tando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu 
os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da lei 
complementar nº 142/2021.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
ilton giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do igePPs/Pa

Protocolo: 787592
citAção PoR EDitAL
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
gestão Previdenciária do estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 e 131 do regulamento geral do regime Pró-
prio de Previdência social do estado do Pará;
considerando que a tentativa de comunicação via postal, feita nos termos 
do art. 130, inciso ii do regulamento geral do rPPs-Pa, restou infrutífera 
nos processos abaixo relacionados;
É que, pelo presente edital, citaMos/NotificaMos os(as) interessa-
dos(as), seus representantes legais ou mandatários, nos autos dos pro-
cessos administrativos abaixo arrolados, com fulcro no artigos 130, inciso 
iii, e 131 do regulamento geral do regime Próprio de Previdência social 
do estado do Pará, para comparecer à sede do instituto de gestão Previ-
denciária do estado do Pará, localizado à avenida alcindo cacela, 1962, 
Nazaré, belém-Pa, ceP 55.040-020, com o objetivo de tomar ciência do 
andamento/conclusão de seus respectivos processos administrativos e/ou 
regularizar a instrução processual:

N° Nº Do PRocEsso
iGEPREv iNtEREssADo(A) tiPo DE PRocEsso

1 2021/456583 Maria de fátiMa rodrigUes de liMa iNforMaÇÕes

2 2021/454980 alicia Maria de siqUeira MeNdes viaNNa balata de 
albUqUerqUe PeNsÃo

3 2021/1068965 Patricia de NazarÉ soUza da silva PeNsÃo
4 2021/778542 oliNda Maria de caMPos tavares PeNsÃo
5 2021/860517 KeriNNa Maria dos reis MUNiz PeNsÃo
6 2020/142751 eUNice goMes reis Miglioli PeNsÃo
7 2011/2955 aNtoNieta dos saNtos oliveira PeNsÃo
8 2011/2157 fraNcisco felix aMoriM PeNsÃo

9 2011/413368 NaYara cHaves de liMa coNtiNUidade de 
PeNsÃo

10 2012/270972 jessiKa MarcelY oliveira do NasciMeNto coNtiNUidade de 
PeNsÃo

11 2012/580403 carMeN lUcia foNtiNele da silva PeNsÃo

12 2014/307070 YasMiN de fatiMa tavares PascHoal coNtiNUidade de 
PeNsÃo

13 2015/102322 Maria de fatiMa silvaNo de soUsa PeNsÃo
14 2014/22799 Maria MadaleNa ferreira de seNa PeNsÃo
15 2016/456676 dÉcio MaNgUeira da silva PeNsÃo
16 2017/453522 victoria tavares da graÇa PeNsÃo
17 2017/377618 gilberto ePifaNio sodre dos reis PeNsÃo
18 2017/341709 Keila barbosa da silva PeNsÃo
19 2019/394688 jose raiMUNdo goNzalez Maciel PeNsÃo
20 2013/546785 jose raiMUNdo goNzalez Maciel PeNsÃo

21 2019/534707 jUliaNe cardoso liMa coNtiNUidade de 
PeNsÃo

22 2018/120182 edilsoN baNdeira ribeiro PeNsÃo
23 2015/529139 Margarete dos saNtos foNseca PeNsÃo
24 2018/208176 Maria costa da silva PeNsÃo
25 2021/935145 fraNcisco Pereira silva PeNsÃo
26 2020/589858 Maria do socorro dos saNtos PeNsÃo
27 2021/561342 viNiciUs de PadUa freitas PiMeNtel PeNsÃo
28 2020/942775 berNadetH araUjo de Melo PeNsÃo
29 2021/406717 lUis flavio de soUza MescoUto PeNsÃo

30 2019/429791 daNiel rUssMaN leÃo dos saNtos coNtiNUidade de 
PeNsÃo

31 2020/1063097 claUdia silva de oliveira costa PeNsÃo
32 2021/959759 joNatas goNÇalves da silva PeNsÃo
33 2021/887094 vitor HUgor silva de soUza PeNsÃo
34 2021/1381563 elza Maria de soUza rabelo PeNsÃo
35 2021/857253 Maria de Nazare dos saNtos raUliNo PeNsÃo

36 2021/1487565 roberto belarMiNo davila PeNsÃo
37 2021/613491 NaYaNe lUcY da crUz PeNsÃo
38 2020/990839 alUiso saavedra de jesUs PeNsÃo
39 2014/564816 Maria altiNa leite Moreira aUxilio fUNeral
40 2014/537081 steNio roMero brito de freitas PeNsÃo

41 2018/446885 gUstavo lUiz Pereira caMPos coNtiNUidade de 
PeNsÃo

42 2015/263862 aldeMar de jesUs aUxilio fUNeral

43 2019/197940 gloria Maria lisboa correa coNtiNUidade de 
PeNsÃo

44 2017/121675 jUlia do NasciMeNto MeNezes aUxilio fUNeral
45 2019/569116 fraNcisco da costa cabral aUxilio fUNeral
46 2016/378830 joao vitoriNo ribeiro barbosa Neto aUxilio fUNeral
47 2017/182643 jose loPes aUxilio fUNeral
48 2015/167266 Maria cHagas de liMa aUxilio fUNeral
49 2020/1043621 breNda jaqUeliNe foNseca soUza PeNsÃo
50 2010/265160 arMaNdo viaNa de soUsa PeNsÃo
51 2021/647248 MariNHo cardoso de oliveira PeNsÃo
52 2020/837651 NarriNHa WaNderlei saloMao coelHo PeNsÃo
53 2020/904141 rUselaNe silva de alMeida PeNsÃo
54 2018/319580 raiMUNdo NoNato PiNHeiro de seNa aUxilio fUNeral
55 2020/441490 dÉbora KeYze saNtos de oliveira PeNsÃo
56 2012/35719 Maria leNita aMaral da silva revisÃo de PeNsÃo

57 2011/179194 Maria saNtaNa alMeida da Paz revisÃo de aUxilio 
fUNeral

58 2017/137881 Maria oliveira da silva PeNsÃo

59 2012/43169 Marita dos saNtos rocHa revisÃo de aPoseN-
tadoria

belém, 19 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – igePrev.

Protocolo: 787595
PoRtARiA Nº 271 DE 22 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNces-
sÃo de diárias à servidora thanyele de Mesquita faria, matrícula n° 
5962960/1, ocupante do cargo em comissão de coordenadora, lotada na 
coordenadoria de administração e serviços,  a viajar ao município de san-
tarém/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, 22 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787947
PoRtARiA Nº 267 DE 22 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNcessÃo 
de diárias à servidora lorena alice cezar da cruz oliveira, matrícula n° 
5948960/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a/coordenadora, 
lotada na coordenadoria de concessão de benefícios,  a viajar ao municí-
pio 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, 22 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787939
PoRtARiA Nº 268 DE 22 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.
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resolve:
i – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNces-
sÃo de diárias à servidora luanna Yukari Kubota tavares, matrícula n° 
5961953/2, ocupante da função de técnico Previdenciário a, lotada no 
gabinete da Presidência,  a viajar ao município de santarém/Pa, no dia 
20/04/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração do polo do IGE-
Prev, no referido município.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 22 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787941
PoRtARiA Nº 269 DE 22 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNces-
sÃo de diárias à servidora luísa Porto da silva oliveira, matrícula n° 
5889141/3, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a/coordenadora, 
lotada na coordenadoria de cadastro e Habilitação,  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, 22 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787942
PoRtARiA Nº 270 DE 22 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNcessÃo 
de diárias à servidora renata de oliveira brandão garcia, matrícula n° 
5892414/6, ocupante do cargo em comissão de coordenadora, lotada no 
Núcleo regional de santarém,  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, 22 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787945
EDitAL DE coNvocAção Nº 007/2022
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 ser a publicidade um dos princípios constitucionais fun-
damentais regentes da administração Pública, compreendendo a transpa-
rência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das informações 
referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública;
coNsideraNdo que são princípios da governança pública a capacidade de 
resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a presta-
ção de contas e responsabilidade, e a transparência;
coNsideraNdo a necessidade de atualização do cadastro dos inativos 
e pensionistas civis e militares, evitando-se assim pagamentos indevidos 
que representem prejuízo ao erário;
coNsideraNdo o que dispõem a lei federal nº 10.887/2004 e a resolu-
ção 19.208, item 2.35 do tce/Pa, sobre o recenseamento previdenciário e 
sobre o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdên-
cia dos servidores Públicos;
coNsideraNdo a instrução Normativa nº 001, de 08 de janeiro de 2020, 
do igePrev, que disciplina o censo Previdenciário no estado do Pará;
coNsideraNdo que censo Previdenciário é de caráter obrigatório a todos 
os servidores inativos e pensionistas, civis e militares, inclusive aos que 
obtiveram a concessão de benefício previdenciário por força de decisões 
judiciais, em caráter provisório ou definitivo, vinculados ao Regime Próprio 
de Previdência do estado do Pará, nos termos da lei nº 10.887/04;
coNsideraNdo que o artigo 9º, ii da lei nº 10.887/04 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do recenseamento previdenciário dos servi-
dores públicos, no mínimo, a cada 5 (cinco) anos;
coNsideraNdo que o instituto de gestão Previdenciária estava há 11 
(onze) anos sem a realização do recenseamento previdenciário;
coNsideraNdo que inicialmente o censo Previdenciário teve suas ativi-
dades finalizadas em 08 de março de 2022;
coNsideraNdo que o não comparecimento do inativo ou do pensionis-
ta para realização do recenseamento até 08/03/2022, conforme anterior-
mente informado e divulgado por este igePrev, ocasionou a sUsPeNsÃo 
imediata do benefício, podendo acarretar ainda o efetivo caNcelaMeNto 
defiNitivo, conforme o capítulo iii, da instrução Normativa do censo 
Previdenciário Nº 001, de 08 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO que os beneficiários do Instituto de Gestão Previdenciária 
do estado do Pará são majoritariamente idosos, isso quer dizer, um público 
hipervulnerável;

coNsideraNdo que a suspensão dos benefícios implica diretamente em 
prejuízos e insegurança dos beneficiários;
resolve:
i – comunicar a coNtiNUidade dos serviços de recenseamento para os 
servidores inativos e pensionistas até 31/07/2022, nas seguintes modali-
dades: presencial, à distância e domiciliar.
ii – dar ciência de que o pagamento dos benefícios suspensos, nos termos 
do Edital de convocação nº 004/2022, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.886 em 09 de março de 2022, foram reestabelecidos a partir do dia 
04 de abril de 2022.
III – Convocar os beneficiários abaixo listados a comparecerem às agências 
do IGEPREV até o dia 31/07/2022, a fim de que realizem o Censo Previ-
denciário;
iv – dar ciência de que após o dia 31/07/2022 o pagamento do benefício 
será suspenso, não mais sendo aceitos pedidos de censo na modalidade à 
distância ou domiciliar.
v – dar ciência de que após o dia 31/07/2022, os benefícios serão suspen-
sos por 90 (noventa) dias, prazo em que o beneficiário, seu representante 
legal ou procurador, deverá comparecer a uma das agências do igePrev 
para regularizar o recadastramento, o não comparecimento implicará no 
caNcelaMeNto do benefício em razão do não atendimento à convocação 
referente ao censo Previdenciário.
VI – Cientificar que, em conformidade com o art. 17, §1º da IN nº 001/2020 
igePrev, após a suspensão do pagamento do benefício, além dos docu-
mentos exigidos para a realização do recenseamento, será obrigatória a 
instauração de procedimento próprio à liberação de crédito.
vii – dar ciência e amplo conhecimento que, em conformidade com o art. 
17, §2º da iN nº 001/2020 igePrev, em caso de cancelamento de bene-
fício, além dos documentos exigidos para a realização do recenseamento, 
será obrigatória a instauração de procedimento próprio para a reativação 
do benefício, a qual não implicará no pagamento dos valores referentes ao 
período em que perdurou o cancelamento do benefício.
VIII – Dar ciência de que a lista de beneficiários disponibilizada abaixo foi 
atualizada até a data de 19/04/2022.

NoME MAtRícuLA
abadia coNceicao rosa figUeredo 66396401

abdias de jesUs dos saNtos 1306401
abel do carMo soUsa 7109111

abelardo de jesUs farias 204371801
abgUar MartiNs de oliveira 326103401

abiraHilda goNcalves da silva 52471901
abNeio da coNceicao aleixo 53178600102

abraao batista de MeNezes NUNes 51268000101
abraao goNcalves da silva 12115111

abraÃo aNaNias ribeiro da cUNHa 10921111
aceliNa correa caMPos 4204111

aceliNo MartiNs dos saNtos 9575111
acelMa ferreira PiNHeiro 46221701
acKlis de alMeida barros 12202221

adailtoN PalHeta de oliveira 339192202
adalberto de abreU triNdade 204635001
adalberto MeNdes da rocHa 11571111
adalcelis Maria de Moraes 41405001

adalciNda aNtoNia de loUreiro e silva 76243101
adalea de liMa ferNaNdes 513491901
adalgisa aMaral barros 53207001

adalgisa barbosa de araUjo 12874001
adalgisa cardoso NogUeira 40612001

adalgisa da silva soUza 17460201
adalgisa de barros lobo 7458111

adalgisa MacHado da silva 54431001
adalgiza iUNes de liMa 7889101

adalzira rodrigUes de carvalHo 7882401
adaMor lobato ribeiro 64775601

adaMor teNorio Pereira jUNior 523230901
adeilsoN carNeiro da silva 520255801
adelaide dos saNtos PiNto 32231801

adelaide goMes coelHo 16693601
adelaide lira vieira 4906111

adelia cassiaNa da silva MeNdoNca 4607111
adelia de fatiMa gaMa de abreU 54570801

adelia saNtos dos saNtos 35145801, 6211111
adeliNa belo rodrigUes da silva 67421401

adeliNa de jesUs 41683501
adeliNa de soUza liMa 59568301
adeliNa Peixoto lisboa 12768001

adeliNo leite 7073111
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adelzira sales de liMa 11046901
adeMar de alMeida cardoso 338203601

adeMar de soUsa 11188001
adeMir lobato silva 572318060101

adeMir oliveira costa 12140111
adeMir PiNHeiro de freitas filHo 2419460103

adercio dos saNtos rabelo 337386001
adHervaNY de jesUs araUjo de seNa 60282501

adiles aracY alves MoNteiro 19267801
adileUza dos saNtos araUjo 12471111

adir brasil goMes de MiraNda 340672501
adir rodrigUes NUNes 22458801

adjaNira cabral de seNa fraNco 200951001
adjarMe faria da silva 2173870101

adMilde HeNriqUe alves de soUza 19252001
adMir correa de soUza 340392001

adMir dos saNtos MiraNda 9749111
adNa resPlaNdes silva 12230111

adria gabriele figUeiredo NasciMeNto 57013760101
adriaN costa dos saNtos 571979540101
adriaNo do vale Modesto 202819001

adriaNo jUcelio ferreira reboUÇas 6773111
adrielle teixeira de oliveira 42204270101

adriete da silva goMes 12349801
adrYa alessaNdra soUza costa 9876331
adrYa lUiza MiraNda araNtes 53324430102

adrYaN caYoH seNa soUsa 571985040101
adssaNa teixeira dos saNtos 11265111

aecilda de soUsa oliveira 10167111
afife de fatiMa correa barbosa 49404601
afoNso aUgUsto saNtos Pereira 557011501
afoNso de aNdrade PaNoN filHo 8155111

afoNso de soUza Melo 530279002
ageNor beNassUlY Moreira 8666111

aglaMilsoN cHarles MarqUes de oliveira 575813001rv
agNaldo dos saNtos rodrigUes 1216501

agostiNHa de oliveira silva PortUgal 20392001
agostiNHa silva do NasciMeNto 10216401

agostiNHa silva oliveira 76070601
agostiNHo rocHa da silva 511516702

agostiNo traPasso 5376910101
agUida de soUza araUjo 10075111

aida de jesUs assUNcao barbosa 325609001
aiKa vidal goMes 57293000101

ailtoN gaia da silva 335533001
ailtoN Pereira de soUza 539052401

airtoN goMes de oliveira 320493601
airtoN oliveira facaNHa 9073501, 9073501

airtoN seabra da PeNHa jUNior 506242001
alaersoN MoNteiro da silva 12977111
alaide daMasceNo saNtos 16862901
alaide Melo da costa leal 10945201
alaide veiga da coNceicao 4642111

alaide vieira goNcalves 36614501
alair da silva Neves 51793301

alair de Moraes MarqUes 2625111
alair dias ferNaNdes 32693301

alaN leNo vieira carvalHo 8969131
alaN Marcos oliveira correa 51110990101

alaN PaNtoja baia 520180201
alaNa roberta leal coelHo 33566550106
alba MacHado liMa gUedes 593111

alba Maria leao veloso 30495601
albaNita Macedo castro dolzaNis 2706280101

albelia da silva araUjo 42668701
albeNize liMa laMeira 8862111

alberico alves de alMeida 328071301
albertiNa do NasciMeNto saNtaNa 48213701

albertiNa silva bezerra 23936401, 7045221

alberto dos reis Moreira 567584701
alberto goMes ferreira jUNior 318866301

alberto goNcalves laMarao 335528401
alberto PiNHeiro da silva 11275111
alcebiades barbosa vieira 540724901

alceU lUiz da silva 340824801
alcides garcia corecHa 2139500101

alciNa freitas de carvalHo 23184301
alciNdo carMesiM goMes 10459111
alciNo da silva saNtos 204152901

alcir de vascoNcelos UcHoa 1308001
alda alMeida da rocHa 36489401

alda assis da silva 50852701
alda bogoevicH lage 325619701

alda celia saraiva barboza 32619640101
alda fraNca costa 12255601

alda NasciMeNto da serra 544720801
alda rosira silva de castro 12285111
aldair rodrigUes da costa 60700201
aldalea de oliveira MeNdes 34719101

aldaNerY da coNceicao MoNteiro de soUza 8133701, 8133701, 8133702, 8133702
aldeci de aNdrade cardoso 600376101
aldecY MaNoel caNtaNHede 6216201
aldeNira castelo saNtaNa 17183201
aldeNor serrao de araUjo 39031301

aldeNora de oliveira NoNato 61210800101
aldeNora saNtos Pereira 53776250100
alderico garcia berbario 335554301
alderico PiNHeiro costa 204155301

aldiNo froes da silva 516732901
aldMa Maria alves de carvalHo 19588001, 19588001, 19588002, 19588002

aldora araUjo Pereira 1097200102, 42244401
aleNizia coNceicao leMos barreto ferreira 29432201

aleracY de soUsa MoNteiro 1763901
alessaNdra barros da silva 12180111
alessaNdra Matos barros 9763111

alessaNdra regiNa da silva oliveira 9066441
alessaNdro eMaNUel barroso da silva 12180221

alessaNdro leoNardo alMeida e braNco 572219490103
alessaNdro liMa de araUjo 558635601, 558635601

alessoN goNÇalves valeNtiM da silva 33635110101
alete Pereira correa e correa 12753111

aletHea barbosa PaNtoja 6872111
alex costa dias 13402111

alexaNdra saNtaNa cardoso 12900301
alexaNdre alMeida de oliveira jUNior 5722192101

alexaNdre dias jaiMe 4090198
alexaNdre ferreira abdoN Neto 804540105

alexaNdre HeNriqUe alMeida e braNco 572219490105
alexaNdre Moraes liMa 2397200101

alexaNdre PiNHeiro cardoso 5720011201
alexaNdre soUza borges 51266220201

alexaNdre taMboriM garcia 203697501
alfra jesUs da silva 5723366801

alfredo ferNaNdes de MeNezes 11353111
aliaNa do diviNo soUza de oliveira 13156111

alice da coNceicao Pereira 23331501
alice de MiraNda saNtos 571972510101
alice farias goNcalves 40487001

alice ferNaNdes da silva 2067111
alice rosa da coNceicao 54329201

alice saNtiago costa 11439111
alice vieira MeNdoNÇa 572224640101

aliNe alves dias da silva 572162920101
aliNe de PaUla cUPertiNo 5723366401

aliNe Moraes liMa 2397200102
aliNe vitoria farias cassUli 32772160101

alirio de araUjo liMa 12123111
allaNa silva de liMa 12998221
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alleNNe sebastiaNa araUjo ferreira 12833301
allete PiNHeiro Moraes 4559401

alMeriNda alves de jesUs 48667101
alMeriNda costa dos saNtos 67067701
alMeriNda freires de soUza 7846801

alMeriNda sales da silva 32992401
alMir barata barra 7232900101

alMir de ataide cordovil 13608111
alMir oliveira barbosa 11520111
alMir PiNHeiro Negrao 338023801

alMira dos saNtos cHaves 8994001
alMira ferreira de aviz 39828401

alMira leMos vieira costa 70014201
alMiro da silva MaMede 327806901
aloNso galUcio feleol 8226111
aloNso silva qUeiroz 336805001
altair loPes da silva 546172301

alUizio gUilHerMe sacraMeNto soUsa 5705400101
alUizio liNs feitosa 516282301

alvaro adolPHo de brito carvalHo 632938102
alvaro alves coriolaNo 5241230102
alvaro carvalHo loPes 22246101

alvaro HeNriqUe stroMberg de soUsa 11010331
alvaro jose lobo rodrigUes 4603620101

alvaro MiKael bastos ribeiro 9464111
alvaro triNdade 13233111

alviNa vieira alMeida 50460201
alviNo cabral do aMaral 204941401

alzair jUssara NerY dos saNtos 9983111
alzeMira roqUe dos saNtos 33533110101

alzira aUrora da costa qUaresMa 46106702
alzira cavalcaNte dos saNtos 32802410101

alzira de ataide soUza 10689501
alzira dos saNtos Merces 75279701
alzira estevao dos saNtos 64678401

alzira ferNaNdes 27830001
alzira Pereira NasciMeNto 320067101, 7791111

alzira severiNa MartiNs PacHeco 12872401, 6512111
alzira silva da gaMa 7961111
alziria viaNa rabelo 3489111

aMadeU fadUl teixeira 50072080101
aMaNda daNiele araUjo crUz 52034060104

aMaNda iNgrid da silva aNdrade 12807451
aMarildo correa viaNa 705146801

aMaro rodrigUes caMPos 20052201
aMaUrY jorge da silva qUeiroz 7039111

aMelia MartiNs de araUjo 7201111
aMelia PiNHeiro do rosario 46177601

aMelia rocHa do vale 584111
aMelia rosa de loUrdes saMPaio reis 11050111

aMerica Maria do NasciMeNto 37478401
aMerica PrUdeNcia dos saNtos 76324101
aMerica saNt aNNa e saNtaNa 11822201

aMerico liMa MacaMbira 7661331
aMerico veiga 33057401

aMÉlia de Matos liMa 9338231
aNa alice cavalcaNte silva 57871650102
aNa alice daMasceNo feio 54103710101

aNa alice NasciMeNto siqUeira 33708870101
aNa alice Pires silva 58438710301

aNa alves da silva brito 10099111
aNa aNdrade aMaral 45928301

aNa aNtoNia de soUza correa 37176901
aNa assUNcao saNtaNa 52442501

aNa aUgUsta dos saNtos borges 17701601
aNa beatriz do NasciMeNto goMes 13329331

aNa beatriz foNseca lUceNa 10622111
aNa beatriz Melo de figUeiredo 4123221

aNa beatriz vilariNHo da silva Mira 571743670102

aNa caMPelo silva 27583201
aNa celia baeNa PiMeNtel 29329601

aNa clara coelHo azevedo 32677410102
aNa clara de oliveira  ferreira 13152121
aNa clara goMes do NasciMeNto 13329111

aNa claUdia batista ribeiro 58827100301
aNa cristiNa de Melo Pereira 5419064801

aNa da costa barbosa 1535670101
aNa da silva ferreira 47597101

aNa da silva leite 17188301
aNa das gracas silva NasciMeNto 29010601

aNa de alMeida goNcalves 47574201
aNa de aNdrade liMa 42655501

aNa de assUNcao MarqUes 37789901
aNa de Nasare raiol da silva 8866801

aNa debora da silva 7029510201
aNa do socorro sales borges ribeiro 5419033801

aNa do socorro tavares da silva 10051111
aNa eliza alexaNdra Moreira faraH 522720101

aNa fatiMa Nobre liMa 34523701, 34523701
aNa ferreira MiraNda 27577801
aNa freire de aNdrade 47725701
aNa gloria silva liMa 12266111
aNa goMes de oliveira 49577801

aNa ireNe alves de oliveira 72968001, 72968001
aNa iza Pereira farias 6038111

aNa joveliNa MeNdes goNcalves 20562101
aNa jUlia da coNceiÇao Mota 541823820102

aNa KareN goMes do NasciMeNto 13329221
aNa KaroliNa MeNdes baia 55777560101
aNa laUra raiol coNceicao 572119600201

aNa lobato MarqUes 23131201
aNa loPes botelHo de soUza 23425701

aNa lUcia abreU triNaNde 34054780101
aNa lUcia alMeida araUjo 569600101
aNa lUcia baia da silva 2093131

aNa lUcia barros dos Passos 325587501
aNa lUcia barroso da silva 515589401

aNa lUcia de MoUra liMa 10546111
aNa lUcia de soUza trajaNo barata 91100235010198

aNa lUcia MartiNs da silva 7046111
aNa lUcia Melo correa 74516201
aNa lUcia saNtos crUz 23823601

aNa lUcidea de seNa Pereira 511829801
aNa lUiza dos saNtos Matos 42200070101

aNa lUiza Kalif liMa 11943102, 11943102
aNa lUzia dias de oliviera 13687111

aNa MacHado Prado 39255301
aNa MagalHaes da silva PaNtoja 64497801

aNa Maria alMeida soUza 200923401, 200923401, 200923402, 200923402
aNa Maria alves bragaNca 10783201

aNa Maria alves da silva e silva 48099101
aNa Maria araUjo de oliveira 51130702

aNa Maria barros da silva 8879111
aNa Maria brito ferreira 516069301

aNa Maria cardoso PaNtoja 32287301
aNa Maria carvalHo da silva 542694401

aNa Maria da costa Melo 39575701
aNa Maria da silva aMador 13639111
aNa Maria da silva braga 8731901
aNa Maria da silva coelHo 29597301

aNa Maria das gracas costa crUz 42633401
aNa Maria de aMaral saNtaNa 11975221
aNa Maria de HolaNda bastos 50880380201

aNa Maria de liMa barbosa 19171001, 19171001
aNa Maria de Morais albUqUerqUe 318407201

aNa Maria de soUza teixeira 33519980101
aNa Maria dias soUza NiNa 35837101

aNa Maria do NasciMeNto Negrao 41492101
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aNa Maria dos reis Pereira josaPHat 83208101
aNa Maria failacHe vascoNcelos 11934112, 8351801
aNa Maria favacHo das cHagas 22023001
aNa Maria freitas de aNdrade 18080701
aNa Maria goNcalves tavares 12807121

aNa Maria HatcHWell de alMeida 35482101
aNa Maria leal tUPiassU 911002670198

aNa Maria leitao carvalHo 1025101
aNa Maria lobo coUtiNHo 55195301

aNa Maria MarqUes de araUjo goMes 316696101
aNa Maria Matos do MoNte 38404601

aNa Maria Melo 38858001
aNa Maria MeNdoNca caNiceiro 2757002
aNa Maria MoNteiro de soUza 6066111

aNa Maria Morais costa 37558601
aNa Maria Moreira de soUza 38740101

aNa Maria Paiva de soUza 35488001
aNa Maria PiNHeiro de araUjo 326069001

aNa Maria PiNHeiro Maciel 41160401
aNa Maria ribeiro barbosa 8725401
aNa Maria serrao ribeiro 12166111

aNa Maria torres do aMaral 22255001
aNa MarlUce da silva teixeira 6493231
aNa Messias caMPos MoNteiro 64464101

aNa Messias de soUza 67066901
aNa Moraes de liMa caMPos 26040101

aNa oliveira alves 30161201
aNa PaUla batista Macedo 13132341

aNa PaUla NasciMeNto de oliveira 571987810102
aNa PaUla silva dos saNtos 20305190101

aNa Pereira da silva 12941111
aNa Pereira de Melo 4944111

aNa regiNa de carvalHo coelHo 9536111
aNa rita braNdao 33705260101

aNa rita MarqUes barbosa 5987111
aNa rosa borges 12704301

aNa rosa dos saNtos liMa 35528301
aNa rosa gUiMaraes ferreira 12063111

aNa rosa lisboa serrao de castro 63104430201
aNa rosa sa da costa 48415602

aNa rUte tavares da silva 65157501, 65157501, 65157501, 65157501
aNa saNtos da silva 11299111

aNa sofia ribeiro ferreira 12002221
aNa sofia saNtos bezerra 7530840101
aNa soUza da silva saNtos 48895001
aNa tereza batista sobral 40762303

aNa vitoria calaNdriNi da costa 6733111
aNa vitoria coNceicao dos saNtos 20475780107

aNa vitoria da silva correa 571998740101
aNa vitoria de oliveira soUza 51530000101

aNa vitoria leite liMa 58268020102
aNabela da silva araUjo 326471801

aNaias de azevedo saNtos 510528501
aNalia Paz da silva 33010801

aNalia rabelo da silva cUNHa 52056001
aNalia vieira goMes tiMoteo 58761301
aNaMalia de Morais leMos 19844701

aNaMaria catariNa Nobre Peixoto 18855701
aNaMaria Pedroso bastos 9362901
aNaNda de brito fUrtado 572002150101

aNastacio ferreira saraiva 202818201
aNcelMo dos saNtos 51917690101

aNdersoN levi goMes de araUjo 12604361
aNdre carlos barbosa crUz 10872221

aNdre das Neves leal 2190100101
aNdre das Neves ribeiro 4000090101, 49417801
aNdre do rosario soUsa 6296241

aNdre gUstavo lUceNa NasciMeNto 5717529201
aNdre lUiz barros de soUza 9505121

aNdre lUiz sacraMeNta 552108401
aNdre MatHeUs figUeiredo NasciMeNto 57013760102

aNdreliNa braga 13165111
aNdreliNa ferreira barata 9947111
aNdreliNa ferreira ribeiro 1369201

aNdreliNa MoNteiro de soUza PalHeta 21687901
aNdreliNa rodrigUes salgado 58073201

aNdreliNo de soUza e silva 9776111
aNdreWs MartiNs da silva 572007890101

aNdreY lUis barata rodrigUes 5720051601
aNdriellY de aqUiNo PiNHo 11860341

aNdrYa gislaNNY Moreira Pereira 33525010110
aNesia cardoso liMa 1493650101

aNestiNa fraNcisca da silva 28125501
aNete do socorro de figUeiredo Pessoa 25550501

aNfiloqUio sidoNio da costa 5921111
aNgela de jesUs aleixo MartiNs 9186001

aNgela foro da silva 53571001
aNgela Maria barroso costa 11170111
aNgela Maria borges alves 30221002

aNgela Maria dos saNtos soUza 11491001
aNgela Maria lobato de oliveira 45064201
aNgela Maria Neres de a MeNdes 54482501

aNgela Maria oliveira brito alMeida 38490901
aNgela Maria PaNtoja da silva 52263501

aNgela Maria vascoNcelos araUjo 75244401
aNgela serra sales 3510601

aNgelica de assis barra 9965114
aNgelica de soUza fraNco 18896401

aNgelica ferreira da silva ferNaNdes 40253201
aNgelica jUsta da silva 54262801, 9463111

aNgelica NatasHa tavares aNdrade 12807231
aNgeliNa ciceri 28233201

aNgeliNa fraNces loPes 12846501
aNgeliNa sarMeNto MeNezes 65829401
aNgeliNa serra freire lobo 519081901
aNgeliNa soares MiraNda 91100187010198
aNgeliNa soUza da silva 36076701
aNgelita barboza costa 11096111

aNgelita costa do NasciMeNto 12624111
aNgelita ribeiro da silva 77232101

aNicio becHara arero 39686901
aNilda KoPsel UrbaN 47990001

aNita de jesUs balga carrilHo 56293901
aNita galvao cardoso 6470111

aNita ribeiro leite 201939601
aNita soares da silva 17408401
aNizia PiNto viNHote 33446730101

aNNa Maria PalHeta NUNes 36311101
aNNe beatriz goMes 13266221

aNNe raYssa aleixo raNgel 571919750203
aNselMo rodrigUes vaz 11044201

aNtero joao saNtos HeNriqUes 337199901
aNtoiNette fraNces brito 48970001
aNtoNia aviz de carvalHo 68417101
aNtoNia beNicio de liMa 39089501

aNtoNia borges de soUza 45440001
aNtoNia cabral barreto 28889601

aNtoNia catariNa rodrigUes costa 37927101
aNtoNia ceres cUNHa de oliveira 5130601
aNtoNia claUdete vilHeNa silva 38736301

aNtoNia coNceicao do esPirito saNto 35070201
aNtoNia da costa diNiz MoNteiro 35429501

aNtoNia da graca cHaves daMasceNo 67692601
aNtoNia da silva ribeiro 1363100101

aNtoNia de fatiMa PalHeta da silva 36369301
aNtoNia de jesUs gUerreiro barroso 8759111

aNtoNia de jesUs silva garcia 12799001
aNtoNia de liMa goMes 516062601
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aNtoNia de Nazare MiraNda 33985010401
aNtoNia de NazaretH dias ferreira 7870001
aNtoNia de PadUa silva de freitas 325847501

aNtoNia de soUsa r silva 46991201
aNtoNia de soUza rocHa 9085901

aNtoNia de vascoNcelos barros 7618111
aNtoNia dias triNdade 9239801

aNtoNia do PerPetUo socorro Moreira 12160601
aNtoNia dorvaliNa brito dos reis 67724801

aNtoNia dos saNtos araUjo 322196201
aNtoNia dos saNtos Neves 10320111

aNtoNia dUarte dos saNtos 8216111
aNtoNia erMita barbosa Meireles 53650401

aNtoNia feio de oliveira 4788111
aNtoNia ferreira da silva 51277001

aNtoNia ferreira dos saNtos 23651901
aNtoNia foNseca da silva 50987601
aNtoNia gUedes da silva 67030801

aNtoNia liMa silva 512071301
aNtoNia loUrdes de soUsa silva 40328801
aNtoNia lUcia braga dos saNtos 33982260101
aNtoNia lUcia dos saNtos soUza 7139111
aNtoNia Marcia Pereira da silva 55524001

aNtoNia Maria agUstiNa ferNaNdez de eribe lejarazU 54196601
aNtoNia Maria da coNceiÇÃo cHagas 20463000101
aNtoNia Maria rodrigUes figUeiredo 44895801, 9362111

aNtoNia Marise borges siqUeira 8032111
aNtoNia MarlUcY PiNto de araUjo 33014001

aNtoNia MesqUita de alMeida 10229601
aNtoNia MiraNda de MiraNda 8033001

aNtoNia NUNes cUNHa 37730901
aNtoNia PaNtoja da costa 31326201

aNtoNia PaUla de brito 12190111
aNtoNia Pereira de aleNcar 51174901
aNtoNia Pereira de aNdrade 6474700101

aNtoNia Pereira de soUza 10777111
aNtoNia PiNHeiro do rosario oliveira 541883090101

aNtoNia PiNto de leao 20266501
aNtoNia Pires de soUsa 30832301
aNtoNia raiol de aviz 47039201

aNtoNia raMos de araUjo alves 12573301
aNtoNia rosilda costa 514808101

aNtoNia saNtos da silva 64155301, 7679111
aNtoNia saNtos rodrigUes MoNteiro 21927401, 33552330101

aNtoNia sebastiaNa dos saNtos ribeiro 730070199
aNtoNia tibUrtiNo rodrigUes 67098701
aNtoNieta gUerreiro Mattos 19133701

aNtoNieta ribeiro silveira silva 23482601
aNtoNietta laUzid de Moraes 315202201

aNtoNiNa da costa NasciMeNto 39524201
aNtoNiNa seNa de Melo 3280111
aNtoNio aleixo ribeiro 4945930102

aNtoNio alfaia da triNdade 7893001
aNtoNio aNdre da silva 8580401

aNtoNio artUr da silva alMeida 26580101
aNtoNio astrogildo dos saNtos ferreira 12914111

aNtoNio aUgUstiNHo rodrigUes de sa 2697291
aNtoNio aUgUsto MacHado crUz 18320201

aNtoNio batista dos saNtos filHo 53912001
aNtoNio bezerra leite 335741401

aNtoNio boaveNtUra silva de MagalHaes 29448901
aNtoNio boNifacio ferreira 10866211
aNtoNio borges de abreU 11302111

aNtoNio caNavieira ferreira 7169111
aNtoNio carlos blascHi 8568111

aNtoNio carlos de aviz MartiNs 336900501
aNtoNio carlos ferreira cardoso 52342901

aNtoNio carlos liMa e silva 520440201
aNtoNio carlos soUsa de Melo 12668111

aNtoNio carvalHo da silva 335820801
aNtoNio castaNHo de qUadros 1176680101

aNtoNio cHagas ferreira 6010001
aNtoNio claUdiNei foNseca brito 8000121
aNtoNio claUdio costa de soUza 519615901
aNtoNio cosMe dos saNtos silva 2915520102

aNtoNio costa 204166901
aNtoNio costa araUjo 337545501

aNtoNio da graca do coUto saNtos 1443501
aNtoNio da silva 31322001

aNtoNio da silva bezerra 543255302
aNtoNio da silva fraNca 337944201

aNtoNio daNilo MiraNda de aviz 20401230101
aNtoNio das dores barbosa MagalHaes 705063101

aNtoNio de barros liMa 6786501
aNtoNio de jesUs valeNte da cUNHa 5481110101

aNtoNio de liMa barbosa 12550111
aNtoNio de oliveira arias 1142190101
aNtoNio de oliveira seNa 325009101

aNtoNio de PadUa Pereira de soUza 338402001
aNtoNio de soUza e sa saNtos 32628301, 3299400101
aNtoNio dejaYlsoN goMes reis 9512111

aNtoNio dioNeto goMes gUiMaraes 83220001
aNtoNio do NasciMeNto 202992801
aNtoNio dos reis goMes 338384901
aNtoNio dos reis gUedes 7162111

aNtoNio dos saNtos 41767001
aNtoNio dos saNtos NasciMeNto 4732501

aNtoNio dos saNtos roMaNo 8885111
aNtoNio dos saNtos sales 10548111

aNtoNio eNeas rodrigUes de soUza 6112111
aNtoNio erMeNegildo rodrigUes 12500111

aNtoNio eUfroziNo aNtero 8583901
aNtoNio eUtroPio lUcas de soUza 335940901

aNtoNio farias da costa 576870502, 576870502
aNtoNio farias tavares 6986111

aNtoNio feliPe de oliveira 4813780101
aNtoNio felix Pereira 35352301

aNtoNio ferNaNdes alves galvao 202828001
aNtoNio ferNaNdes da silva 36083001

aNtoNio ferNaNdes de assUNcao 37800301
aNtoNio ferNaNdes de liMa 5550700101

aNtoNio ferNaNdo sa do NasciMeNto 7309111
aNtoNio ferreira da silva 5821400101

aNtoNio ferreira de barros 203300301
aNtoNio ferreira de farias 4787201

aNtoNio ferreira dos saNtos 204944901
aNtoNio ferreira dos saNtos 6578320101

aNtoNio ferreira farias 1653520101
aNtoNio ferreira vieira 11754111

aNtoNio filogoNio da Mota 12041111
aNtoNio freitas de oliveira 336713401

aNtoNio freitas ferreira 327952901
aNtoNio gasPar reis e silva 6855690101

aNtoNio gersoN MesqUita de qUeiroz 1430301
aNtoNio goMes da crUz 513106501
aNtoNio goMes de liMa 5364111

aNtoNio goMes Neto 10352111
aNtoNio jalles saNtos de oliveira 55585730101

aNtoNio joao beNtes do esPirito saNto 338127701
aNtoNio jorge HerNaNdez foNseca 581551702

aNtoNio jose da silva NogUeira 12254801
aNtoNio jose de albUqUerqUe 7922111

aNtoNio jose Pereira alves 566785201
aNtoNio laercio da silva 72616801

aNtoNio leoNardo da costa 58653601
aNtoNio lobato da coNceicao 2059580104

aNtoNio loPes dos saNtos Neto 558066801
aNtoNio lUiz de liMa 12763901
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aNtoNio lUiz Noia silva 501856001
aNtoNio Macedo costa 203747501

aNtoNio Macieira da silva 334949701
aNtoNio Maia de brito 204173101

aNtoNio Malato vilHeNa 12126111
aNtoNio MaNoel da silva 11007111

aNtoNio Maria dos saNtos alves 339708401
aNtoNio Maria saraiva 4266801

aNtoNio MartiNs de qUeiroz 12842201, 12842201, 12842201, 12842201, 
12842202, 12842202, 12842202, 12842202

aNtoNio MaUricio veloso liMa 11088111
aNtoNio Modesto dias 327614701

aNtoNio Moraes da silva 511142001
aNtoNio Moreira da silva 5785111

aNtoNio NazareNo Pereira saNtiago 10400111
aNtoNio PaUliNo dias 13567111, 308504001

aNtoNio PaUlo MartiNs de seNa 338218401
aNtoNio PaUlo Melo liMa 2433880101

aNtoNio Paz reUs do NasciMeNto 24880101
aNtoNio Pedro de Matos 202836001
aNtoNio Pereira da silva 20321101
aNtoNio Pereira de liMa 2406990102

aNtoNio Pereira liMa filHo 58901050101
aNtoNio saNtos de azevedo 336398801
aNtoNio sebastiao de soUza 335149101

aNtoNio sergio dos saNtos oliveira 49022901, 49022901
aNtoNio sergio foNseca silva 5722811801

aNtoNio sergio oliveira da silva 539721901
aNtoNio soares de soUsa 318386601

aNtoNio valdecY de Morais soUza 506430901
aNtoNio valdir PiNHeiro lira 339581201

aNtoNio vascoNcelos de siqUeira 10283111
aNtoNio viaNa da silva 321262901

aNtoNio vilHeNa cardoso 9660111
aNtoNio WilsoN reis saNtos 520348101
aNtoNY dos saNtos araUjo 12471241
aNtôNia de jesUs Moreira 8737111
aNtôNia PaNtoja da costa 9262111

aNtôNio lira da crUz 9118111
aNtôNio MeNdes dias cUNHa jUNior 9080221

aParecida de oliveira serrao 321135501
aPoliNaria correa aleixo 22187201

aPoloNia alves da Paixao PastaNa 7829801
aqUila vitoria silva barbosa 10441221

araceli carNeiro alves 30419001
araceli faria soUto 12812001

araceli Maria Pereira leMos 36929201
araci de soUsa correa 64447101

araci Pereira de castro 48911501
araMaria de fatiMa cavalcaNti frota de alMeida 505613602

arcaNgela iNa de castro Negrao 35134201
arceliNa ferNaNdes de oliveira 534913301
arcHiMiMo lazaro lara tavares 977560101

areadeNa saNtos 319457401
argeMiro aNdrade da silva 2519330101

argeNtiNa Patricia rezeNde Malato 3893111, 41411501
argeNtiNa PiNHeiro da silva 16625101
ariaNe da silva goNcalves 329480101
ariNo barbosa de oliveira 12596201
ariosvaldo veloso barros 464260101
aristeU cardoso de castro 500693701
aristeU rodrigUes farias 8599111

arleNe ferreira da crUz PiovezaN 58008380201
arleNe rodrigUes de soUsa 8319111
arleNe rUtH farias MeNdes 1485111

arlete alves da silva 36097001
arlete cardoso goMes 27506901

arlete da silva cardoso 508781301
arlete de Nazare Pessoa cabral 12496111

arlete de qUeiroz MeNdoNca 8752101

arlete dos saNtos 65218001
arlete ferreira da silva 5031111

arlete Moraes rodrigUes 35995501
arliNdo berNaldo de oliveira 203952401
arliNdo de oliveira borges 204182001

arliNdo jose de soUsa 203756401
arliNdo Marcos Pereira 58118640201

arliNdo teixeira de araUjo 203362301
arliNe dos Passos vidal 30843901

arMaNda HeNriqUes da silva 6490231
arMaNdo barroso da silva 337895001

arMaNdo ferreira 8750111
arMaNdo fraNKsiNeY jardiM saldaNHa 6961111

arMaNdo saNtiago PastaNa 3790340102
arMeliNda rYcHeiK gola 28397501, 6613111

arMiNdo farias gUiMaraes 1694800101
arMiNdo PaNtoja dos saNtos 203301101

arMiNdo rocHa da silva 10621111
arNaldo barreto alMeida 325492501, 325492501, 325492501, 325492501

arNaldo da coNceicao brito 340134001
arNaldo reNte de oliveira 10822111
arolda beNtes de alMeida 65240701

arteMoN dos saNtos triNdade 202841701
artHUr borges aMoriM 9182235070199

artiliNa Maria de oliveira 66429401
artUr araUjo feitosa 10633111
asHleY UcHoa toMe 52007920101
assis liMa valeNtiM 40044000101

assUNcao Nazare barreto de oliveira 24059101
astrogilda carvalHo da silva 6100111

aUdY HolaNda de soUza 33040001
aUgUsta de soUza aMaral 8067501
aUgUsto braga cHarlet 578124801

aUgUsto lacerda loPes de carvalHo 13094111
aUgUsto MarqUes da silva 10238111

aUrea beata favacHo 53664402
aUrea dos saNtos NasciMeNto 632996901
aUrea Maria cardoso braga 72639701

aUrea Maria PiNHeiro rodrigUes 20588501
aUrea Maria vieira do carMo 37594201

aUrea MariNa MartYres 325593001
aUrea soares Pereira da silva 6731111

aUrea veNeraNda da costa 1860001
aUreliaNa NaMias tocaNtiNs da PoNte 17386001

aUreliaNo rodrigUes da silva 204186301
aUreNice MiraNda de soUza 6015111

aUricelia de castro PiNHeiro soares 30777701
aUricelia Maria ribeiro jorge 34178901

aUrideia de MoUra soares 12537701
aUrister dUarte de soUza 41661401

aUrora celeste de farias foNtes 12840601
aUrora MarqUes da silva 5790111
aUta MiraNda de soUza 35163601

aveliNa soUsa de oliveira 64315701
aveliNo tavares de soUza e silva 30532401
avila aliNe cardoso figUeiredo 13510111

azeNete dos reis bezerra 26371001
aziMar alMeida 17187501

aziMira Pereira da silva 58784201
balbiNa teixeira do rosario 45048001
baldUiNo goMes de castilHo 32562430101

barto ferreira loPes 503545701
bartoloMeU barata PiNHeiro 7850601

bartoloMeU NasciMeNto da silva 62703801
basilia costa da silva 17320701
basilia Maria Pereira 7269111

bazilio soares de soUsa 203363101
beatriz azevedo dos saNtos 73217601

beatriz cardoso farias da silva 33982690101
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beatriz da silva MarqUes 33813900101
beatriz da silva oliveira 23726401
beatriz da silva soUsa 6623111
beatriz ferreira cUNHa 3731111

beatriz ferreira de azevedo 54551101
beatriz HeleNa oliveira de aMoriM 321420601

beatriz loPes goMes 320953901
beleM de Maria da silva teixeira 2822301

beliNa coNceicao dos saNtos cardoso 59726001
belizia de oliveira baHia 6751111

belMira soUsa sales cordeiro 8711401
belMiro de araUjo rodrigUes 325600601

beNedita alves da silva 845900101
beNedita assUNcao cardoso 21921501

beNedita ataide aMoras 21400001
beNedita aUgUsta da silva 47371501

beNedita brizaliNda da crUz sizo 12945301
beNedita coiMbra vilHeNa 23199101
beNedita crUz de araUjo 34713201, 34713201, 34713201rv, 34713201rv

beNedita da coNceicao correa 23636501
beNedita de jesUs jiNKiNgs leite reis 32392601

beNedita de soUsa goMes 12930501
beNedita de soUza costa 77866401
beNedita de soUza garcia 1725601
beNedita de soUza saNtos 1083111

beNedita do socorro dos saNtos ferNaNdes 5447111
beNedita dos saNtos goMes 5458111
beNedita dos saNtos silva 47858001

beNedita ferreira deMetrio 54729801
beNedita fUrtado da silva 33464201

beNedita goMes correa 31977000101
beNedita goNcalves 12020001
beNedita leal alves 21364001

beNedita lidia de caMPos silva 49640501
beNedita liMa da rocHa 2911111
beNedita loPes da costa 55055802

beNedita lUcia borges da silva 3355111
beNedita lUcia feio dos Passos 52688601
beNedita lUcivalda leao soUza 55768220102
beNedita Maria ferreira lobato 64450101

beNedita MeNdoNca fUrtado araUjo 34620901, 34620901
beNedita ocileNe PiNHeiro da costa 20304700101

beNedita oliveira dos saNtos 66673401
beNedita Pereira vieira 52635501

beNedita raiMUNda de loUreiro 12979801
beNedita rodrigUes bezerra 12996801

beNedita seNa ferNaNdes 55429401
beNedita soares carrera 50478501
beNedita soares MarqUes 22094901
beNedita soUza de Paiva 12957701

beNedita telMa ribeiro ferreira 514345401
beNedito alves da silva 1690720101

beNedito correa calaNdriNi de azevedo 6124111
beNedito correa da silva 204193601

beNedito correa dos saNtos 339777701
beNedito da silva barros 1566001

beNedito da silva cardoso 8223601
beNedito da silva lUz 65083801

beNedito daNiel dos saNtos 8400221
beNedito das gracas oliveira 10323111

beNedito de oliveira liMa 562282401
beNedito de soUza caldas 4925501

beNedito didi de azevedo teixeira 553379103
beNedito diNiz serrao 3694030101

beNedito diogeNes calaNdriNi ferreira 510736903
beNedito doMiNgos dos saNos 6229111

beNedito ezeqUiel de soUza 204637701
beNedito jaiMe aNdrade soUza 340191001

beNedito jose de siqUeira 204772101

beNedito lazaro ferreira 13200111
beNedito liMa fUrtado 204197901
beNedito lisboa galvao 6912111

beNedito Modesto 3250900101
beNedito Moises PiNHeiro saldaNHa 319635601

beNedito MoNteiro zeferiNo 327426801, 327426801rv
beNedito NataliNo ferreira rodrigUes 10265201

beNedito Nobre barbosa 551008201
beNedito NogUeira filHo 202554001
beNedito NUNes de aviz 7202121

beNedito Pereira de abreU 5343740101
beNedito rozario dos reis 10985111

beNedito s barros dos Passos 32061701
beNedito saba gUiMaraes 10606111

beNedito silva de liMa 5727111
beNedito soUsa gUedes 203306201

beNedito tadeU sacraMeNto viaNa 545622302
beNedito torres da silva 327478001

beNedito valdo vascoNcelos da coNceiÇÃo 2638180101
beNedito viaNa de soUza 4170760101

beNedito vieira  de albUqUerqUe 10430111
beNedito vieira da silva 503763801

beNicio farias dos saNtos 32565100101
beNilda loPes garcia 41720301

beNjaMiN abraHaN oHaNa 318623701
beNsiMoN ferreira Neves 21475202

beNta Moreira da coNceicao ferreira 44900801
beNto de soUsa fUrtado 12986001
beNto de soUsa fUrtado 1563370101
beNto MartiNs sobriNHo 336795901

bereNice botelHo da costa 29684801
bereNice carrera e silva 45593801

berNadete fraNcisca aires rocHa 19745901
berNadete Maria Pereira liMa 33801001

berNadete vascoNcelos de oliveira 5244111
berNardo ferreira da silva 336907201

bertiNa MacHado de liMa 9250111
biaNca goNcalves silva 12330221
biaNca saNtos de assis 9405331

bibiaNo serrao filgUeira 40657002
brasiliaNo valeNtiM da silva 320411101
brasiliNa galvÃo de soUza 9091111

brasiliNa goNcalves dos reis 990111
braUlia gUrjao ferreira 505306401

brigida de freitas oliveira 58254901
brigida garcia saraiva 37257901

brigitte riebscH teixeira 11621111, 11621112
brUNa NicolY costa MesqUita 57804540102

brUNa PaNtoja da silva 56841880102
brUNa rodrigUes cardoso 154820101

brUNa silva alMeida 571743580201
brUNo tiago saNtos de araUjo 12719221
brYaN aUgUsto silva da silva 9230131

cacilda dos saNtos de oliveira 39526901
cacilda Neves dos saNtos 28201401
cacilda PacHeco ferreira 30119101
cacilda silva dos saNtos 65849901
callil da silva MiraNda 541818580201

caMillo silva MoNteNegro dUarte 63331301
caNaaN Pereira silva 27435601

caNdida de soUza 52747501
caNdida dUarte da cUNHa 5744111
caNdida farias de Morais 144860101

caNdida PaNtoja alves da silva 30146901
caNdido Pereira correa 9748111

carla beatriz barros da silva 57869240102
carlos alberto barros dos saNtos 337528501

carlos alberto da costa 10343111
carlos alberto da costa oliveira 10382111
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carlos alberto da silva 6317121
carlos alberto da silva cavalcaNte 38798301

carlos alberto da silva MUNHoz 12188601
carlos alberto de carvalHo vaz Pereira 31040901, 31040903

carlos alberto ferreira dos saNtos 338076901
carlos alberto foNseca 13458111

carlos alberto goMes Pereira 2798701
carlos alberto MalcHer saNta rosa 1446001

carlos alberto NasciMeNto lUz 336234501
carlos alberto Pereira da silva 340522201

carlos alberto PiNto 325442901
carlos alberto rodrigUes PaUl 5962111

carlos alessaNdro galUcio dos saNtos 11057461
carlos alexaNdre dos saNtos Pereira 581319001

carlos aNtoNio braz cHagas 12878112
carlos aNtoNio saNcHes ferreiriNHo de araUjo 13031111

carlos aUgUsto da costa liMa 519927101rv
carlos aUgUsto ferreira 7144111

carlos aUgUsto forte de soUza 3498950101
carlos beNedito raiol da silva 40125001

carlos correa filHo 6836200101
carlos da silva 6260001

carlos da silva liMa 10482111
carlos da silva saNtiago de oliveira 571969230101
carlos de loUrdes loPes rodrigUes 511540001

carlos de seNa MeNdes 8391400101
carlos ferreira caMPos 326220001

carlos HeNriqUe soUza galiza 659000101
carlos HeNriqUe triNdade de Moraes 516274201

carlos laercio de soUza MiraNda 38355401
carlos MoNteiro cardoso 4173401

carlos Neto Maia 12721111
carlos olYMPio PaMPolHa 12681111
carlos qUeiroz coelHo 13019111

carlos roberto de soUza valeNte 50178601
carlos roberto Pereira da costa 315262601

carlota da silva reis 3644111
carlota de fatiMa fazzi de aNdrade 325642101

carMecita Porto da silva 325383001
carMelia borges aMoriM 10475201

carMelia jardiM MagalHaes 29581701
carMelicia alves de liMa 45685301

carMelita de aMoriM MeNezes 12125801
carMelita lisboa raMos 9446111

carMelita PiNHeiro 10064101
carMeM agraNair virgoliNo teixeira 8083701

carMeM ceres costa Medeiros 19029201
carMeM goUvea do aMaral 1982111

carMeM lUcia da costa gUrjao 5731111
carMeM lUcia serra titaN 3107350101
carMeM MiraNda Pereira 30766101
carMeM Paiva de MeNeses 32690901
carMeM ribeiro barata 13038901
carMeN caldas MeNezes 40015701

carMeN celeste tavares vascoNcellos cHaves 6462111
carMeN coNtiNi fagUNdes 47432001

carMeN de jesUs MeNdes de caMPos 22971701
carMeN de soUza saNtos 9818301

carMeN dora carvalHo Macedo 32197401
carMeN dora ribeiro de soUza 39273101

carMeN elisabete sobral cordero 201999001
carMeN lUcia da silva bastos 11743901

carMeN lUcia MeNdes cordeiro 56970401
carMeN lUcia PiNHeiro silva 68600001
carMeN NasciMeNto costa 32002640201

carMeNcita goMes NasciMeNto 5904111
carMeriNa correa vieira 638954601
carMiNda de liMa agUiar 6255111

carMiNdo crisPiM braNco de oliveira 13010111

carMiNo borges de oliveira 67835001
carMita MeNezes ferNaNdes 52729701

carMita Pessoa bastos 320852401
carMo diNaMor rodrigUes 11205111

carMosiNda MoNteiro Pereira 32709302
caroliNa azevedo de liMa 9181961050299
caroliNa da silva barbosa 49051202

caroliNa dos Passos NasciMeNto 9984111
caroliNa girao da silva qUeiroz 64091301
caroliNe vitoria silva MilHoMeM 10335331
cassia Mirelle viaNa de freitas 53904000101
castoriNa ferreira dos saNtos 4767111

catariNa aNdressa NatasHa araUjo albUqUerqUe 12763111
catariNa barros rodrigUes da silva 20156101

catariNa costa da silva 54626701
catariNa da silva loPes 58626901, 58626901rv

catariNa loUreiro dos saNtos 60022901
catariNa MoNteiro Pereira 60119501

catHariNa Maria ferreira da silva 320445601
catia regiNa craveiro bezerra 10617111

catiaNe dos saNtos silva 10335221
cecilia barbosa abdoN 10336221

cecilia da silva cardoso cordovil 34023501
cecilia da silva ribeiro 630797301

cecilia ferreira de oliveira 47188701
cecilia MaUra de soUza Mata 4080111

cecilia PiNto david 13294111
celeciNa dias cardoso 5120901
celeste cUNHa da silva 157111
celeste da Motta PiNa 13166001, 5693111
celeste de liMa reis 518238701

celeste goNcalves de castro 18598101
celi da costa silva baHia 8413111

celi delgado costa 54472801
celia caNdida da rocHa 57095801

celia dias de araUjo 5445111
celia graciete botelHo 34703501

celia Maria alMeida de soUza 7585001
celia Maria caNiceiro Mattar 39341001
celia Maria saNtos ferreira 52557001

celia Maria saNtos rocHa 326323101
celia oliveira de vascoNcelos 9516111

celia PaUla dos saNtos 30069101
celia teixeira coNceicao 91100822020198

celiaNa oliviera lUNa de Melo 53321250101
celice beNedita brito de MiraNda 571972510102

celiNa alves de Moraes 6922111
celiNa borges da coNceicao 11380111

celiNa carvallo viaNa 1092740101
celiNa celia Melo baNHos PiNHeiro 31464101

celiNa Maciel da silveira Neves 10524401
celiNa Medeiros dos saNtos 517447301

celiNa valeNte dicKsoN 38903001
celiNa vieira de soUza 54478701

celiNea dos saNtos Morais 58919600101
celio da silva ferreira 555346601

celio Negrao goMes 501895101
celio WaNderleY PaMPloNa ferreira 9110037501

celso oliveira da crUz 503759001
celY regiNa alexaNdre costa 325014801

ceNira das gracas costa da crUz 31874401
ceres Maria Maltez PiNHeiro Pereira 16842401

cesaliNa aNtoNia da silva 20865501
cesar aUgUsto bastos e silva 510916701

cesariNa de soUza braga 13181401
cezariNa batista da costa 603730502

cezariNa da silva liMa 13576111
cezariNa ribeiro de liMa 51090401

cHarles Wallace de bricio de liMa 57007360101



24  diário oficial Nº 34.942 Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

cHester carlos MaNsUr da Mota 9193221
cHrisleNe silva saNtos 9295231

cHristiaN tiago barros de brito 13597221
cicera da coNceicao silva 11804111

cicera silva do NasciMeNto 37200501
cicera silva MesqUita 11633111

cicero jose de araUjo carvalHo 582578401
cicero Pessoa do NasciMeNto 53815901

cicero silva     Hora 13079111
cidaliNo lazaro 7771111

cidoliNa raMos dos saNtos 56877501
cileNe Maria ribeiro Negrao 21658501

ciNira freitas liMa 30779301
ciPriaNa favacHo da coNceicao 4481500101
ciPriaNo goNcalves de freitas 7936111

ciPriaNo leal cardoso 50218901
cira NasciMeNto dias 4159111
cirio Nazare de soUza 334454101

ciro de soUza 12184301
ciro dYlaN de jesUs Melo 13408111

clara Heloa caMPos zeferiNo leal 571742050101
clara Natividade de soUsa 20289480101
clara NerY PacHeco gUerra 12359111

clara reMita assUNcao da silva 492040102
clarice lobo dos reis 10137001

clarice MoNteiro saNtos Prado 38312001
clarice silva oliveira 20290300103

clariNda de soUza MartiNs 19107801
claUdeMiNo Meirele siMoes 5532980101

claUdeNor dos aNjos de soUsa 57497000203
claUdete gUerreiro de castro 11883401
claUdete liMa da silva correa 13628211

claUdete liMa WaNzeller 31722501, 31722501
claUdete raMos dos saNtos 318625301

claUdete silva da silva 524122701
claUdetis de soUsa cajado 56854600101

claUdia albertiNa Mota leao roliM 2129111
claUdia aParecida costa cavallero 11454111

claUdio aNtoNio soUza ferreira 11641241
claUdio barros Paes jUNior 6753111

claUdio correa da costa 10848001
claUdio daNtas de Morais 338122601

claUdio de soUza alves 32641900101
claUdio goNcalves coelHo 572033640101

claUdio KaUe ferreira lobato 5719986401
claUdio NazareNo reis lUz 544219202
claUdio ribeiro barreiros 4669801

claUdio saNtos do NasciMeNto 559108201
claUdio tavares 11892111

claUdioNor coelHo galvao 2157240101
claUdioNor dos saNtos 336652901

claUdioNor goMes de azevedo 326166201
claUdioNor silva fraNca 7607111

claUdoMira goMes da triNdade 19460301
claUdoMiro de soUza de sales 70125401
claYdiaNe teixeira MadUreira 7012111

claYtoN da costa MaxiMo 6985231
clea tereziNHa goUldiNg de jesUs rabelo 17084401

cleber loUreNco rodrigUes de soUza 578741601
cleber soares liMa 28805501

clecireMa dos saNtos triNdade 7580901
clediNalda da silva barros 65404301

cleia fUrtado carNeiro 21465501
cleia liMa de soUza 1462111

cleia PaNtoja de soUza MoNteiro 52338950101
cleiber siqUeira do NasciMeNto 520351101

cleide beNtes da silva 7712221
cleide Maria Pereira dos saNtos 33173201

cleide Maria rodrigUes Pires 35732401

cleide Marivalda carvalHo MagNo 46147401
cleide Nazare coNde da silva veNtUra 201847001

cleides Maria de soUza daMasceNo 5160111
cleiNaldo beNedito dos reis 340582601
cleitoN MesqUita dos saNtos 581119801
cleMeNte ferreira PiNHeiro 10829401

cleMeNtiNa cerqUeira da foNseca 29225701
cleMilda cardoso ferreira 7772121

cleNaldo crisPiM de liMa barros filHo 12202341
cleNes NogUeira Pereira 1040111
cleoberY braga da silva 318414501

cleoNice da frota tavares 516333101
cleoNice de soUza MoNteiro 11696111

cleoNice silva Pereira 25940301
cleoNice tavares da silva 37576401

cleto NasciMeNto de oliveira 500679101
cleto NasciMeNto Medeiros 13212111

cleUMa fraNcileNe Moreira dos saNtos 12813111
cliMeNie berNadette de araUjo PoNtes 253720199
clodoaldo coNceicao goUlart teixeira 573805901

clodoMir barbosa 517285301
clotilde da silva MeNezes 13518111

clotilde goes 13113001
clotilde rodrigUes Peres 45699301

cloves Pereira freitas jUNior 53904000102
clovis de jesUs soares 5024480101
clovis ferreira Paiva 571930670101

clovis goMes da silva jUNior 501901001
clovis NogUeira da coNceicao 10186111, 318316501

clYde barroso ferreira 25290501
coNceicao de fatiMa soUsa MoNteiro 700408701
coNceicao de Maria saNtos MarqUes 29071801

coNceicao do carMo MoNteiro azevedo 3955111
coNceicao do socorro da crUz cardoso 8736111

coNstaNcia vieira PiMeNtel 53937601
coNsUelo barbosa saliM 21741701

coNsUelo faracHe baleixo 2794111
coNsUelo Peres liMa 32408601

coNsUelo soUza dos saNtos 505073103
coriNa Maria de soUza MiraNda 37479201

cosMa cabral de soUza 8435201
cosMa cavalcaNte da silva 22053101

cosMa Maria da coNceicao soUza 9025501
creUsa gUajariNa de PaUla Mello 6409111

creUsa vidal Negreiros 50361401
creUza da silva Moreira 11426111
creUza de oliveira NUNes 39903501
creUza dos saNtos barata 21559701
creUza fraNcisca tavares 28968001

creUza loPes castor 23213001
creUza Maciel de Moraes 10126111

creUza Madeira rosa 54439601
creUza MarqUes de oliveira 10461111

creUza saNtaNa da silva 11602111, 32524401
crisalida PaNtoja soares 20532001
crisPiNa correa de soUza 17501301

cristiaNe dos saNtos barbosa 8213111
cristiaNo dos saNtos alves 10910001

cristiaNo NoroNHa dos saNtos 562131301
cristiNa barroso saNtiago 6506351

cristiNa ferreira dos saNtos 10877111
cristiNa goMes PiNHeiro 21297001

cristiNa lUcia soares rocHa 202318002
cristiNa MacHado Maia 12092801

cristiNa Maria sarMeNto da silva 13205111
cristiNa soUza silva 321511301
cristiNa viaczoreK 541978070201

cristovaM de soUza brito 334457601
cristovao dos reis lisboa 339960501
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cristovao silva de soUsa 12343111
cYNtia  Nizelle costa Mota 12225111

cÉlio do carMo vieira 572087180101
dacivaldo ferreira dos saNtos 559801001

dacoNceicao jaNseN ferreira osorio 12344211
dagMar coelHo de alMeida 10950111

dagMar ferNaNdes de farias 10294601
daise Nazare da silva alves 1733111

daldiNa cUeNtro costa 4466111
dalice saNcHes PUreza 4916111

dalila da silva ferreira 13247001
dalila oliveira dias rodrigUes 54215430101

dalva caroliNa dos saNtos de araUjo 55914300101
dalva coelHo Moreira 8291111
dalva da silva costa 64890601

dalva MadaleNa silva MarqUes 145080101
dalva Marcela vascoNcelos da silva 6467111
dalva Maria alMeida batista Pareira 4610111

dalva Maria dos saNtos costa 539403101
dalva Maria silva de soUza 33623801

dalvaNira rodrigUes oliveira 27560301
daMares torres Patricio 34305601

daMiaNa carvalHo de oliveira 8308901
daMiaNa fraNcoliNo rodrigUes 7159111
daMiaNa qUeiroz dos saNtos 65972001
daMiao cardoso de Moraes 204488901
daMiao de soUza cardoso 335016901

daMiao goMes da silva 4825360101
daNiel aUgUsto de farias 630200901

daNiel calebe da silva dos saNtos 571979540102
daNiel da silva veras 11773311

daNiel dos reis e silva 1574101
daNiel dos saNtos Maia 506198901
daNiel Medeiros caldas 9082121

daNiel Messe silva de liMa 32484610104
daNiel PiNHeiro da silva 340149901

daNiel ribeiro dos saNtos 52287201
daNiel rodrigUes aragao 2701121

daNiel rUbi siqUeira valeNte 315030501
daNiel saNta rosa da Paixao 572968801

daNiele MiraNda de aviz 20401230107
daNiellY ferreira barros 51119000102

daNilo salgado do NasciMeNto 13595223
daNilo soUza da silva 12855661

daNNielY batista aqUiNo de soUza 9747331
darci aleNcar de brito 30802102
darci aMiNtas da silva 7104111
darci barros de soUza 23883001
darci cHagas da silva 11543211

darci claYtoN MoNteiro alves 516992501
darci da silva cardoso 1686131
darci fraNca da silva 37566701
darci MoUra Novais 528658101

darci sarMaNHo Morais 6558111
darcil araUjo costa 316771201

darcila tavares barros 24530501
darcY aNa PiNHeiro do aMaral 32690780101

darcY cardoso de oliveira 6154111
darcY da costa alMeida 17250201

darcY da Paz silva 35048601
darcY de soUza coNte 19501401

darcY dos saNtos Modesto 5813111
darcY laide barriga cardoso 46295001

darcY PacHeco cUNHa 9391201
darcYleNe lobo cardoso 44618101

darglaYce aNNe costa da costa 56958720101
daria PiNHeiro de soUsa 8523111

darialva dias borges 2043111
darialva regiNa carMo aroUcK ferreira 7377111

darialva rodrigUes liNHares 35288801
dario Pereira alves 5978111

darlea Nazare ferNaNdes costa 40097101
darleNe aNdrade de soUsa 26773201
darleNe Melo KUlcHetscKi 62822001
darliNaldo ferreira braga 519797001

darlY de soUsa Melo 3160198
darsoNi dos saNtos PriNtes 7188901

daUra rosa rodrigUes da foNseca 2816131
davi feitosa veras 11773231

davi giovaNi saNtos azevedo 256382103
davi MiraNda de aviz 20401230102
davi PiNHeiro lobato 9026111

daviNa de fraNca azevedo e silva 39701601
daviNa farias UcHoa 34330701

daYaNe cristiNa loPes 12250111
daYse fatiMa addario de alMeida 320018301

daYse Nazare MeNezes coelHo de soUza 13552111
dea aNtoNia batista e silva 9310601

dea MiraNda de soUsa 50219701
debora alMeida brito 12855221

debora david das Neves 11832211
debora goMes rodrigUes 31026301
debora Pereira da silva 11214232
debora seNa da cUNHa 5719440601

debora tHais dos saNtos foNseca 31652210202
deise cristiNa de soUza 11243311

deivid jUNior MarqUes barbosa 55700850101
delci Maria MeNdes da Mota 553089002

delcY de oliveira liMa 29843301
deleNil blaNco Pereira 53557501

delfiNa leal bolseN 38550601
deliNalva de soUza brito 325962501

delMa cristoliNa goNcalves de soUza 11638111
delMa da silva soUza 5436750102
delMa goMes PacHeco 1474331

delMa silva de aNdrade 59448201
delMira verbeNo cordeiro 66706401

delta sUelY ferreira aNdrade 13636221
deNiel loUzeiro de soUsa 55851630102

deNise coNceicao de soUza teixeira 29496901
deNise evelYN saNtos cardoso 33738510101

deNise ferreira borges 32897901
deNise ribeiro feliPPe de toledo 571107001

deNise soUsa lisboa 28065801
deNise tereziNHa gabriel 7837901

deNiza araUjo NUNes e silva 10058701
deolirdes de carvalHo Neri 20389001
deric goNcalves  cardoso 541921700203

derleY Maria caMelo dos saNtos 24426001
derMa lages braga 8913111

derqUiaN de MiraNda saNtos 571972510103
desYaNe aNgelica dias de Moraes 7612211

deUsa do livraMeNto do aMaral saNtaNa 11298211
deUsa Medeiros de oliveira 8868401
deUsa MeriaM da silva brito 12235101, 12235101, 205750201, 205750201

deUsariNa da silva cUNHa 38304001
deUsariNa goNcalves siqUeira da silva 1406221

deUsariNa Moreira goNcalves 54866901
deUsariNa MoUra MarqUes 22021301
deUsariNa PiNto Moreira 34088001

deUsdete rodrigUes de aragao 2701151
deUseliNa batista liMa 23484201

deUseNite Pereira MoNteiro 59386901
deUzaNira cabral de Mello 319192301

deUzaNira diNiz silva 8379111
deUzaNira MoNteiro da silva 8312701

deUzariNa de azevedo PicaNco 318314901
deUzariNa goNcalves saNtaNa 507103801
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deUzariNa oliveira da silva 7811501
deUzariNa rita foNseca Paes 32756630101
deUzariNa silva de oliveira 42410201
deUzariNa soUza de oliveira 30861701

deUziMar de Nazare Porto Paiva 3316270101
deUziMar qUeiroz filgUeiras 32540601
deUzUila de alMeida saNtos 8359301
deUzUite de soUza ribeiro 50762801

deYse Maria Macedo saNtaNa 11467121
dHeYMisoN WeslleY PiNHeiro agUiar 10697221

dHiogo Pereira de araUjo 58963010102
diaNa celia dUarte rodrigUes 29706201

diaNa de soUsa Melo 469220101
diaNa MaMede de soUza 51979100101

diego rUaN aMaral Pereira 57671560101
dielia ferreira e ferreira 45731001

digNa Maria covre cardoso 47467301
dilcellY KatriNe  da costa aNdrade 12807341

dilcY de NazaretH de alMeida 47012001
dilerMaNdo batista da silva 12647111
dilerMaNdo jose MoNteiro 75367001

dilMa colares coUto 3310111
dilMa MartiNs da silva 1119301
dilMa Paixao da costa 13279901
dilMa silva de freitas 19054301

dilsoN da silva vilHeNa 578172801
dilva Maria araUjo de soUsa 66360301

diNa Melo de soUza 13528331
diNa MoNteiro tavares 49316301

diNair do esPirito saNto silva 51719200101
diNair dos reis da silva PaMPloNa 9004201

diNair dos saNtos rodrigUes 4695111
diNair PUreza PiMeNtel do NasciMeNto 35396501

diNair rabelo da silva 18944801
diNalda triNdade de saNtaNa favacHo 35034601

diNalva saNtos de brito 48157201
diNaMerica saNtos gUiMaraes 976111

diNete barbosa coelHo 9326201
dioMar silva dos saNtos 67799001

dioNeia Maria da silva borralHos 64188001
dioNeia PiNHeiro dias 530580101

dioNisio aNtoNio aNselMo 335858501
diores soares de Melo 38718501

diorziNa ferreira dias araUjo 53848501
dirce da silva dias 52542101
dirce da silva Paes 18547701

dirce MeNdes rodrigUes 64651201
dirceU dos saNtos brasil 541209901

dirciNHa MarqUes rodrigUes 5618111
disseia tavares da silva 567230103
divaN fUrtado de araUjo 35049401

divaNice NasciMeNto loPes 19077201
djacira dalviNa silva da cUNHa 8172111

djalMa cardoso NUNes de aNdrade 795530101
djalMa da silva MiraNda 35445701, 35445701
djalMa goMes da silva 9312111

djalMa PiNHeiro de soUza 335571301
djaNe carvalHo viegas leal 567559601

djaNira goNcalves vascoNcelos 38481001
djaNira Passos do rego 68063001, 68063001, 68063003, 68063003

djaNira PiNHeiro de soUza 45083901
djaNira rosa da silva 29037801

docileNe saNtos carNeiro 10512111
dofila farias dias 10286501

dogivaldo alves dos saNtos 534701
dolairde Maria Mafra carNeiro 67484201

dolores coNceicao PaNtoja gUedes qUaresMa 6415702
dolores da silva alves 96176001
dolores liMa cardoso 3436111

dolores Maria feliPe MarqUes 36206901
dolores seabra da silva 59546201

doMiNgas carMeM lUcia PaNtoja da gaMa 29697001
doMiNgas da costa foNseca 37550001

doMiNgas dos Passos NasciMeNto 9450111
doMiNgas isabel gUterres ferreira 515465001

doMiNgas liMa baia 7530201
doMiNgas MacHado de alMeida 46179201

doMiNgas Maria do carMo 4361111
doMiNgas oliveira da costa 325729001, 325729001, 325729001, 325729001

doMiNgas PiNto de figUeiredo 540865201
doMiNgas ribaMar reis MeNdoNca 42851501
doMiNgas rodrigUes de MeNdoNca 2500111

doMiNgas silva alves 13670111
doMiNgas vieira de liMa 12090111

doMiNgos aleixo 65348901
doMiNgos alves da costa 7870111
doMiNgos alves de jesUs 327539601
doMiNgos barata teles 75354801

doMiNgos faUstiNo da costa 335067301
doMiNgos NoNato alMeida beleM 546553201

doMiNgos Norberto galvao 1576801
doMiNgos oliveira da silva 203967201
doMiNgos Paiva de leMos 3064870101
doMiNgos Pereira de aviz 5058700101
doMiNgos Pereira osorio 1652470101

doMiNgos PriMo dos saNtos 4095100101
doMiNgos qUaresMa PaNtoja 12036111

doMiNgos savio fraNco vilaca 541090801
doNatilla cassUlla dos reis saNtos 500310501

doNato Hertel 7776680101
doNelia goNcalves de freitas 7461111

doNilsoN tavares felix 540978001
doNzila NogUeira cardoso 56615201

doraci araUjo goMes de soUza 24027301
doraci barbosa 29860301

doraci MoNteiro PiNHeiro 57493600201
doracY assUNcao da silva 53139101

doracY MagdaleNa rodrigUes de figUeiredo 256111
doralice aNa de saNtaNa 48010001
doralice araUjo cardoso 95290701
doralice bezerra da silva 517240301
doralice cardoso lobato 32478480102

doralice cavalcaNte de ataide 16613801
doralice ferreira 35152001

doralice ferreira Pereira 3663111
doralice Melo do rosario 4062201

doralice NasciMeNto de seNa PiNHeiro 36244101
doralice Paiva Macedo 37586101

doralice Pereira rodrigUes da costa 31280001
doralice soUsa dos saNtos 51434901

dorcas de carvalHo coiMbra 16397001
doriedisoN goMes de MoUra 519742201

doriedsoN lUiz MartiNs oliveira 572101100101
dorila rios cavalcaNte 5017111

doris dUlce fraNco de castro 4931001
dorival braga 204576101

dorival da silva PiNHeiro 512971001
dorival evaNgelista de soUza 32142300101

dorival sPatti 5087301
dorotea lUciNda batista costa 33582701
doroteia do carMo triNdade 67650001
doroteia rodrigUes da silva 572113800101
dorotHea geNezia da silva 43401
dorotHY saNtos de soUza 35122901

dorvaliNa bezerra de soUza 17805501
dUcival lobo cUeNtro 338181101

dUlce Moraes de oliveira 30217101
dUlce PaNtoja de Melo 54621601
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dUlcelea fraNca de oliveira 31584201
dUlceliNa alMeida de oliveira 58468101

dUlceliNa Melo e silva calaNdriNe braNco 202182001
dUlceria dias da silva 12215211

dUlciMar rodrigUes sobral 46999801
dUlciNa vieira da cUNHa 26897601
dUlciNea costa Pereira 6634111

dUlciNea de brito salgado 10413111
dUlciNea teixeira foNseca Melo 34050280101

dUlciNeia coelHo correa 7741111
dUlciNeres Mereles soUto 6567710101

dUlciNia PeNa de soUza ferreira 25296401
dUlcireNe brito rodrigUes 27404601
dUlcireNe de jesUs aNselMo 507125901rv
dUlcireNe dos saNtos PeNHa 325776201

dUlcireNe gUiMaraes de soUza 32771860103
dUlcireNe silva PaNtoja 400949501

dUrceliNa silva dos saNtos 5538111
dUrval NogUeira de soUza filHo 339644401

dUrval roberto soUza soeiro 700998401
dYaNa foNseca saNtos 571996990101

dário lisbôa ferNaNdes jÚNior 2819301
ecila raiMUNda goNcalves ferreira 17400901

ecila vieira da coNceicao 51738330106
ecilda soUza de araUjo 780340101

edejai de carvalHo fUrtado 8683501
edel Maria de MeNdoNca saNtos 3891960101

edelvira loPes vieira 56960701
edelvira saNtos da crUz tobeleM 33038801

edeMar de oliveira e silva 5802790101
edeMee aires leite de oliveira 67915101

edeMia oliveira de soUza 53085901
edeMilsoN teixeira sizo 7030111

edeMir de oliveira carvalHo 334776101
edeNise coelHo Morais 610770101

eder ricardo araUjo de liMa 533002501
edgar aUgUsto ferreira PiNto 13517112

edgar dolzaNes Kettle 29406301
edgar Marcal teNorio 12561111

edi farias 58819901
ediaNa de soUsa ferreira MescoUto 1174980102

edigleide borges da silva 54529450101
ediH soUza da costa 39520001, 39520002
edil PiNHeiro Macedo 34695001

edila das gracas da silva costa 4003701
edila rodrigUes da costa cardoso 19063201

edilea PastaNa de carvalHo 7555801
edileida Maria da silva MesqUita 18150102

edileNe de soUza PiNHo 541905570102
edileNe PeNelva da silva 13528111

edileUza costa de alMeida 23523701
edileUza MiraNda alcaNtara 7527111
edileUza Pereira de barros 3238111
edileUza soUza da rocHa 13623121

edilsoN costa da crUs 6764111
edilsoN de soUsa Negrao 575854801
edilsoN de soUza caMPos 338255901
edilsoN goes esPiNdUla 7898001

edilsoN lacerda 6539001
edilsoN Pereira de MesqUita 12357111
edilsoN ribeiro dos saNtos 337329001

edilza Neves da silva 68334501
ediNa Maria Moreira da silva 338422501

ediNei do socorro bagUNdes de araUjo 322157102
ediNeia Maria dos saNtos Pereira 538574101

ediNeUda daMiaNa dela rovere cHaves 11010198
ediNeUza rodrigUes NePUMoceNo 7912111

edite de Nazare de aNdrade cordeiro 5493111
edite NaPoleao lages 6272111

editH agUiar NoroNHa costa 7373111
editH figUeiredo aqUiNo 6073111
editH fUrtado graNjeNse 33140601

editH gUedes MeNescal de soUza 13405801
editH lUz dUarte 50966301

editH Pereira liMa 11818401
edivaldo liNdolfo da cUNHa Paiva 8017901

edivaldo Morais brito 11825111
edMar alves de Melo 26616701

edMilsa da silva oliveira 8235111
edMilsaN Maia barbosa 68671901

edMilsoN correa qUaresMa 30093401
edMilsoN de jesUs braNdao 335476801

edMilsoN do NasciMeNto silva 10003111
edMUNdo joaqUiM botelHo de arrUda 13504111

edNa aParecida floreNcio 11945111
edNa da silva MiraNda 20401230104

edNa de soUsa firMiNo soares 12799111
edNa Maria alves PiNto 5972111

edNa Maria borges de MesqUita 45410901
edNa Maria costa silva 42642301

edNa Maria da silva fraNca 326460201
edNa Maria de araÚjo qUeiroz 55779001

edNa Maria Neves de soUsa 53517601
edNa Nasare alMeida da coNceicao 12101111

edNa serrao de Moraes 10586112
edNa tavares da silva 41331301

edNaldo fUrtado gUedes 6784261
edNelsoN fraNcisco oliveira farias 202057202

edNeY Walbert raMos de araUjo 588763101
edNir raiMUNdo silva jUNior 3588190101

edsoN de soUsa ferreira 560140101
edsoN goMes da silva 337697401

edsoN jeroNiMo 568393901
edsoN MarqUes 45014601

edsoN MarqUes ibiaPiNa 44538001
edsoN PaUlo favacHo raMos 535960001

edsoN Pereira correa 507108902
edsoN raiMUNdo teixeira de oliveira 541952470101

edsoN saNtos costa 511340701
edUarda Moreira de oliveira 40029620202
edUardo carNeiro da silva 6762500101

edUardo correa Negrao 338806901
edUardo dias PiNHeiro 4509801

edUardo jorge soUza coNceicao 10627111
edUardo lUis dicKeNs cUstodio soUza 569679801
edUardo Neto de aNdrade daMasceNo 421935101

edUardo PicaNco rodrigUes 336645601
edUardo rodrigUes 10638001

edvaldo foNteNele da silva 203630401
edvaldo jose de soUza brito 701024901

edvaNa de soUsa saNtos 6341010199
edvaNe PeNicHe cardoso 54206790103

edWaldo carvalHo MartiNs 5241801
edY qUeiros goMes 29827101

egidia zeferiNo reNdeiro 21985101
elaiNe silva araUjo rodrigUes 11259111

elaN soUsa albiNa alves 20882501
elaNe cristiNa oliveira da Paixao liMa 12333111

elaYNe crYstHYNa teixeira da silva 11412321
elba Maria da silva baeNa 29235401

elce fatiMa de fraNca 6821111
elci liMa da rocHa 44606801

elcileNe seNa MacHado 13029341
eleN da silva Pereira 54116700103
eleNa da silva dUraNs 8375501

eleNa dos saNtos triNdade 35567401
eleNe KerollaYNe goMes do aMaral 13627211

eleNi dUarte da silva 13677121
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eleNilda carvalHo da silva 29855701
eleNilda MeNdoNca vieira 73233801
eleUdiNair braga da costa 33336001

eleUza Maria de jesUs rocHa da silva 56456701
eli da silva alMeida 6651601

eli de fatiMa albUqUerqUe de oliveira 567762902
eli HeleNa coNceicao lUz 2316231
eliaNa da silva ferreira 11131111
eliaNa da silva Pereira 13423111

eliaNa de liMa leal 52641001
eliaNa lisboa ferreira 9059001
eliaNa Macedo gazel 8154001

eliaNa Maria costa saNtos 36204201
eliaNa Maria Pereira 10741701

eliaNe aParecida godiNHo de figUeiredo 19151501
eliaNe MoNteiro da Paixao 572329580102

eliaNe Neves braga 6349121
elias alves de soUza 3767360101
elias aNdre da silva 3942620101
elias de soUza alves 203970201

elias frota dos saNtos 12396111
elias oliveira dos saNtos 512966401

elias Pereira da silva 5580950101
elias Pereira MaMede 336650201
elias seriaNo PaNtoja 11604111

elias siMoes de oliveira 6812960201
elida tHalita silva dos saNtos 9893212

elidea aNa Pegado cHaves 33673401
eliete claUdiNo do rego dos saNtos 38558101

eliete da silva barbosa 51581500102
eliete da silva barros 9443901

eliete Maria da costa MariNHo 31436601
eliete silva brito 12228901

eliezer NazareNo aragao de oliveira 33993801
eliNelsoN do vales jorge 3521111

eliNete do socorro cordeiro de soUza 516427301
eliodea saNtos oliveira sotao 4066501

elioNor batista raMos 5894111
elis de brito Pereira 569898701

elis jaNe rodrigUes de liMa 6992111
elisa alves de carvalHo 13481301

elisa atHie azevedo 32677410101
elisa dias ribeiro 37810001

elisa do socorro oliveira MoNteiro 538556301
elisa jUliao de castro 35936001

elisabetH fraNcisca da silva soUza 10930112, 517242001
elisabetH PatrociNia barbosa Moreira 325727401

elisabetH serraNo albert 3047301
elisaMa dos saNtos MiiraNda 11800221

eliseU da silva soUza 35481301
elisia loPes Pereira MiraNda 20291601

elisio boUlHosa Malato 33931802
elissaNdra da silva liMa PiNHo 7192111

elistYfaNNe cHristiaNY saNtos seNa 12898111
elita loPes de liMa 3560111

elita ribeiro PalHeta 40296601
elivaldo saNtaNa cHaves 321482601
elivaNia da silva braga 8031111
elivaNia liMa barbosa 34009800102

eliz rosalva de freitas MacHado 48532201
elizabete de alMeida silva 600254401
elizabete de soUza cUNHa 12077111

elizabete do socorro de castro aMaral 5717528301
elizabete ferreira de castro 12685111

elizabete qUeiroz boNaldi 30369001
elizabete teixeira de oliveira 507120801
elizabete vieira dos saNtos 157500104

elizabetH cabral de albUqUerqUe 40024310401
elizabetH dreHer NUNes Meira 83009701

elizabetH frazao de carvalHo 24177601
elizabetH goMes cavalcaNte 1716221

elizabetH graca da coNceicao lUz 2316111
elizabetH Macedo de soUza 31262201
elizabetH MeNdes freitas 5455111

elizabetH Pessoa goMes da silva 318514101
elizabetH soares da costa 50269301

elizaNdra clicia ferreira da silva 571899290103
elizaNgela da silva Moraes 538565201

elizaNgela PoNtes vieira 10130331
elizete dos aNjos rodrigUes 39991401

elizete MeNdes cardoso 523187601
elizetH Pires aires 29025401

elizeU cardoso brabo 506458901
elizeU gUiMaraes de farias 2525900101
elizia ferreira da triNdade 29804201

elizia MoNteiro aMaral de liMa 24109101
elizia rebelo cUNHa da costa 33448001

elizio MariNHo loPes 13610111
elleN KristiNa goMes saNtos 13266331

elloa cristiNi borges da silva 54529450102
elMa borges da coNceicao 586290102

elMa da silva costa 5722162401
elMiro beNedito de carvalHo 12141111
eloaN isaqUe saNtos Pereira 54116700102

eloaNe Nazare saNtos Pereira 54116700101
eloilMa rodrigUes da silva 7850111

eloiNa Maria qUaresMa avila 333813406, 333813406
eloisa ProgeNio NerY 17417301

eloMar de barros aleNcar 19411501
elPidio carvalHo 75993702

elPidio Pereira da silva 28041001
elsa Maria carvalHo da silva 301800104

elsa saNtos correa 30980001
eltoN brasil da costa 701029001
elvira de liMa Nazare 12577111
elvira de soUza Neves 9528121

elY de sabataNi MaUes cardoso 59624801
elY rodrigUes goMes 3547590101
elza alaMar ferreira 10009901

elza barbosa de Morais 7868111
elza da Paixao crUz 6390801

elza da silva 501747501, 51529330101
elza da silva NePoMUceNo 57792270201

elza freitas Moreira 4718001
elza Maria trevisaNi 571949950101

elza oliveira 26269201
elza rodrigUes de oliveira 16859901

elza rosa dos saNtos ferreira 6438111
elza silva cezar 30631202

elza vascoNcelos correa 54142701
elzaMi da silva araNHa taPajos 26713901

elzariNa de fraNÇa cardias 8715111
elzeliz bezerra barbosa 13479101, 13606111
elzileNe goMes barbosa 33981401

elzira ediNa brigido seriqUe 8287201
elzo Peixoto Pessoa 41524301

eMaNUel de MoUra Matos 5558786002
eMaNUel elias oliveira Neves 3518221, 880221

eMaNUel MeNdes loPes 337708301
eMaNUele triNdade de castro 13018661

eMaNUelle lUziara NasciMeNto Messias 51659970101
eMaNUellY loHaNNa castro de soUsa 571989740101

eMaNUellY Mila ferreira da silva 10521111
eMellY beatriz da silva cardoso 50798880103

eMidio Piedade de alMeida 51452280101
eMidio raMos da silva 13609111

eMilia cerbiNo 13384101
eMilia correa loPes 7848111
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eMilia da coNceicao cHaves 67661601
eMilia de jesUs liMa dos saNtos 4586111

eMilia estevaM dos saNtos 24980701
eMilia MereNtiNa de soUza 325545001
eMilia ribeiro gUiMaraes 17533101

eMiliaNa de oliveira MeNdes braga 796180101
eMiliHa rUrico Naitoo KiKUta 38309001

eMillY KelleN favacHo de soUsa 571989740102
eMillY lara da Paixao saldaNHa 572329580101

eMillY laUaNa gaMa oliveira 5055280101
eMillY rafaela costa do NasciMeNto 13410131

eMisael saNtos liMa 9371111
eNeas dias dos saNtos 75203701
eNeas ferreira cUNHa 12148111
eNediNa dos saNtos 5035111

eNeida caMPelo MeNdes 8426111
eNeida caNedo gUiMaraes dos saNtos 319969001

eNeide de soUsa serrao 54397701
eNes dos saNtos de carvalHo 9601221

eNgracia HolaNda Melo 33846001
eNicYara da silva rodrigUes 53143720301

eNid de jesUs soares do rosario 19297001
eNocK soUza 337043701

eNY NUNes goMes 315468801
eNzo lUaN gaMa oliveira 5055280102

ePaMiNoNdas caxias da silva 335165301
ePaMiNoNdas MartiNs de oliveira filHo 506187301

eraides Maria caMata loreNzoNi 48138601
erasMo torres de liMa 204448001

ercilia veNaNcio da costa 29327001
erciNa MiraNda dib 3522111
ercY belo e silva 9683111

ereciNa brito KaUffMaNN 7619111
ereMita goMes de carvalHo 603681301
ereMita Nazare silva costa 29829801, 5639111
ereMita saNtos do carMo 32723901

eric tavares da lUz 52575490201
erica arrais deMetrio NUNes 572244910101

eriKa cristiNa Merces alMeida 57931220103
eriKa Mota tavares 33571390103

erisvaldo jose da silva 559729301
erivaldo aNtoNio beNtes Pereira 31833430106

erivaldo silva dos saNtos 500093901
eriveltoN MaioliNo de soUza 337558701

erMeliNda do rosario MoUtiNHo da crUz 318631801
erMeliNda goMes PaMPloNa 46443001
erMogeNas de saNtaNa liMa 38772001

erNestiNa de oliveira castro 4026601
erNestiNa Moraes MoNteiro 64389001

eroildes triNdade Matos 10340111
eroNdiNa cardoso dias 3416220101

erotildes ferreira de soUza liMa 326065801
erotildes ribeiro rodrigUes 20724101

esMaeliNo dos saNtos siqUeira 336942001
esMeralda da cUNHa vascoNcelos 10011111

esMeralda de oliveira alMeida 19532401, 19532402
esMeralda jUlia dos saNtos baldez 77895801
esMeralda raYMUNda da silva costa 30171001

esMeriNa costa azevedo 16740101
esMeriNa Maria de liMa raPoso 35483001

esPeraNca Maria de jesUs 7838701
estaNdislaU de soUza brito 67864301
estaNislaU de jesUs lobato 202429201

estela do socorro NoroNHa dos saNtos 54287420104
estela Maria do carMo freitas 67649701
estela Maria MoUra rodrigUes 23722101

estelita da lUz cordeiro 4737601
estelita de soUza Pereira 67655101

estelita dos saNtos Pereira PiNHeiro 46919001

estelita loPes de soUsa costa 68168701
estelita Maria ribeiro 1979141

estelita rabelo da coNceicao 37190199
ester cabral de liMa 36057001
ester Morais cUNHa 31226601

ester NerY dos saNtos 34626801
esterliNa alves da foNseca 13309401

esterlita MartiNs caNtaNHede 7534501
etelviNa daMasio de alMeida 12825111

etelviNa de soUza cavalcaNte 9263111
eteNevalda de soUza correa 4977111

etevaldo liMa MoNteiro 8644401
eUceNir silva de azevedo 315469601

eUclides soares de oliveira 8576111
eUdiNeia barbosa MartiNs Moreira 58828500301

eUfrasio de oliveira freitas 35710301
eUfrazia de soUza aNdrade 848320101
eUfrosiNa da costa e silva 11781111

eUgeNia aNdrade do NasciMeNto 26766001
eUgeNio frazao 2781201

eUgeNio goMes de azevedo jUNior 701030301
eUla coleta de alMeida 27525501
eUlalia gaMa de soUsa 9511701

eUlalia NazareNa rodrigUes alMeida 17618401
eUlaNda aleixo da costa 3374040103

eUlide NasciMeNto de aviz 29130701
eUliNa de soUza silva 8676111

eUNice aNdrade da rocHa 17234001
eUNice coelHo da rocHa 8901111
eUNice da costa cardoso 53583401
eUNice da silva MoNteiro 10900111
eUNice de oliveira costa 8440901

eUNice dos reis dias 4741111
eUNice ferreira Negrao 65346201

eUNice Maria de Matos lobato 37712001
eUNice MeNdes da silva 34069030101

eUNice MoNteiro da gaMa 4168111
eUNice Pereira da silva 34683701
eUNice Pereira galvao 10946001
eUNice PiNHeiro PiNto 535919801

eUNice qUeiroz dos saNtos 24368001
eUNice silva ferNaNdes 9269111

eUstaqUio vieira coUtiNHo 1776001
eUzebia da silva MeNdes 2956111

eva de loUreiro crUz 8246501
evaldo jesUs MiraNda de azevedo 11878801

evaNdro de Moraes reis 337656701
evaNdro Medeiros da rocHa 2307820101

evaNete PiMeNtel de Melo 31957830101
evaNgeliNa dos saNtos azevedo 16998601

evaNildo gaMa Melo 574160201
eveliN aNtoNia brasil reis 10595121

eveliN Pereira PaNtoja 41301101
evelY beatrice goMes MiraNda 572151190101

evelYN barbosa de deUs Moreira 58828500302
evelYN cristiNY goNcalves alMeida 57931220101

everaldo araUjo da silva filHo 55773570101
everaldo de oliveira aNgeliM 2560111, 9834221

evertoN liciNio tavares Malato 8089221
evileN barbosa liMa 12266441

exPedita dos aNjos cHaves 28096801
exPedita ferreira da silva 64917101

exPedito da silva diNiz 335668001
exPedito jose NUNes de oliveira 327178101
exPedito MaraNHao gUiMaraes 5319801
ezeliNa araUjo de figUeiredo 24752901, 24752903

ezeNildo zizi raiMUNdo barbosa dos saNtos 2644900101
ezeqUiel jose de freitas 33159703
ezoNilde braz da silva 27108001
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fabiaNo MigUel PastaNa PeNa 8801301
fabio carNeiro godiNHo 523235001
fabio MarqUes de soUza 12867331

fabio soUza do NasciMeNto 511123401
fabiola da silva de liMa 11743661

fabricio MarqUes de soUza 12867441
fabricio soUza NUNes 13623341

fatiMa da coNceicao NUNes evaNgelista 20318840104
fatiMa das gracas daMasceNo Peres 32783201
fatiMa de Nazare carNeiro oliveira 8693201

fatiMa do socorro PiNHeiro de MoUra 9811111
fatiMa Maria NerY dos saNtos 19134501
fatiMa Nazare dUarte Maciel 19335601

faUsta goMes PiNto 54645301
faUsta NeoMesia rodrigUes de soUza 5820111

faUstiNa NogUeira de alMeida 326046101
feliciaNa da PacieNcia barros da costa 33865601
feliciaNa qUaresMa do esPirito saNto 46077001

feliPe aood NasciMeNto silva 56166970103
feliPe edUardo de soUza PiNHo 541905570103

felisbela dos reis carvalHo alMeida 540867901
felix costa NUNes 4378801

feloMeNa Melo de liMa 8687111
ferNaNda caMPos de soUza teles 59139790102

ferNaNda cordovil barbosa 33447460101
ferNaNda faro de Mello 8653301

ferNaNda Marcele ferNaNdes dos saNtos 13419441
ferNaNda MiraNda qUiNtas 327313001

ferNaNdo barros dos saNtos 12193111
ferNaNdo cesar rodrigUes da caMara 541932930101

ferNaNdo cosMe beleM otaviaNo 338488801
ferNaNdo da silva 569862601

ferNaNdo HeNriqUe de oliveira cavalcaNte 5719994701
ferNaNdo jorge do carMo cUNHa 29896401

ferNaNdo liMa de aNdrade 67174601
ferNaNdo Pedro ferreira bastos 340791801, 340791801, 340791801, 340791801

ferNaNdo teixeira da silva 12845111
ferNaNdo YUri NerY do vale 8722131

filoMeNa di Marco Neves 5571111
filoMeNa soUza rodrigUes 12052111

firMiNa silva liMa 32783280101
firMiNo goMes daMasceNo 339747501

flaviaNo MiraNda 1322601
flavio batista de soUsa 339642801

flavio roberto vieira crUz 11766221
flora rodrigUes Pereira 529316201

flora silva da PeNHa 38984601
floriaNo bitteNcoUrt da costa 337535801
floriaNo borges de qUadros 5116330101

floriaNo siqUeira costa 45765501
floriNda beatriz siMoes 5225111

florisbela rosa do carMo 318322001
florisvaldo adriao da silva 54301201

florisvaldo carvalHo rodrigUes 204690301
florisvaldo fUrtado da silva 511103001
florisvaldo goMes de araUjo 339935401

florziNa alMeida dUraNs 11616501
fortUNata da Mota carvalHo 321139801

fraNceliNa de oliveira saNtos 762440101
fraNceliNa de soUsa 21940101

fraNciNete barbosa MeNdes 40070001
fraNciNete Pereira de oliveira 9951111

fraNcisca baia carvalHo de alMeida 35132601
fraNcisca batista da silva 42362901
fraNcisca batista da silva 54423001
fraNcisca beNto borges 41217101

fraNcisca caNdida de soUsa silva 55565701
fraNcisca carvalHo de oliveira 32810301, 32810302

fraNcisca costa da costa 320758701

fraNcisca costa da silva 11781101
fraNcisca da coNceicao Pereira 34964001, 34964001, 34964002, 34964002

fraNcisca da costa araUjo 33642401
fraNcisca da crUz soUza 9096111
fraNcisca da silva faraH 325715001

fraNcisca da silva gUedes 11315111
fraNcisca da silva raMos reis 60565401

fraNcisca da silva reis 7578701
fraNcisca da silva rodrigUes 20265701

fraNcisca da silva siMiao 203798001
fraNcisca da soUza Moraes 6654111

fraNcisca de alMeida goNcalves 8236111
fraNcisca de assis da silva 27502601
fraNcisca de castro Pereira 12415111

fraNcisca de fatiMa goMes da silva 47498301
fraNcisca de freitas carNeiro 36098801

fraNcisca de jesUs rodrigUes dUarte 19611801, 2981111
fraNcisca de Melo e soUza 41489101

fraNcisca de Nazare ataide borges 30072101
fraNcisca de PaUla de aNdrade costa 13586001

fraNcisca de soUsa carNeiro 64767501
fraNcisca de soUsa castello braNco 9584111

fraNcisca de soUza ribeiro leite 8609111
fraNcisca do livraMeNto de freitas saNtos 26859301

fraNcisca do vale dUarte 36688901
fraNcisca dos saNtos barbosa 7220111

fraNcisca dos saNtos ferNaNdes 20438150101
fraNcisca dos saNtos rodrigUes 23588101

fraNcisca elaiNe de castro PostaUe 4022301
fraNcisca elieNe da silva Pereira 5881111

fraNcisca farias da silva 23298001
fraNcisca faÇaNHa de aNdrade 13141111

fraNcisca ferreira de liMa 39540401
fraNcisca ferreira gUiMaraes 37055001

fraNcisca firMiNo cardoso 46032001
fraNcisca freitas dos saNtos 58637401, 58637403

fraNcisca gois saNtaNa 9173101
fraNcisca goMes de barros 12097111
fraNcisca goMes de soUza 4319111

fraNcisca goMes dos saNtos 50462901
fraNcisca HeNriqUe dos saNtos MacHado 5306111

fraNcisca iris velozo jUca 503485001
fraNcisca loPes de araUjo 47376601

fraNcisca MarqUes goNcalves 39130101
fraNcisca MeNezes de freitas 20123501

fraNcisca MiraNda Pires ferreira 20467170101
fraNcisca NasciMeNto da silva 48479201

fraNcisca NUNes loUreiro 1092580101, 10937101
fraNcisca Pacifico de liMa 6348111
fraNcisca Pereira veras 66418901

fraNcisca PiNHeiro lisboa 67984401
fraNcisca PiNto fiel 13580101

fraNcisca Pires de soUza 36506801
fraNcisca qUiriNo caMara rodrigUes 4061111

fraNcisca ricarda de aviz 50693101
fraNcisca rodrigUes de aMoriM 1633111

fraNcisca saraiva de soUza Neto 66821401
fraNcisca sobreira loPes 13589501
fraNcisca sodre da silva 67139801

fraNcisca sUeli alves silva 918122460101
fraNcisca teixeira tavares 13584401

fraNcisca veNUto de freitas costa 10390001
fraNcisca vitoria graca de oliveira 605930104

fraNcisca zUlMira oliveira NasciMeNto 23301301
fraNcisco adeMir dos saNtos 569852901

fraNcisco albUqUerqUe do NasciMeNto 317005501rv
fraNcisco alves de alMeida 334477001
fraNcisco alves de soUza 600883601
fraNcisco alves dos reis 520725801
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fraNcisco alves PiNHeiro 505781701, 505781701
fraNcisco alves soares 204220701

fraNcisco aNtoNio boNifacio gUzzo 13600001
fraNcisco araUjo dos saNtos 10553111, 10553112

fraNcisco assUNcao goNcalves dos saNtos 32489201
fraNcisco aUgUsto Maia 334963201

fraNcisco barbosa Pereira 203592801
fraNcisco barroso da silva 337749001
fraNcisco beNtes da silva 327885901
fraNcisco borges dos reis 203979601
fraNcisco brito dos reis 18970701
fraNcisco brito saraiva 1887201

fraNcisco caldeira da silva 58732001
fraNcisco carlos vieira 204581801

fraNcisco cesario de soUza 1375700101
fraNcisco correia da silva 13105111

fraNcisco das cHagas aNdrade de oliveira 203706801
fraNcisco das cHagas de oliveira 10751111

fraNcisco das cHagas ferreira de soUza 913080101
fraNcisco de assis aleNcar 318634201

fraNcisco de assis barros da silva 572007890102
fraNcisco de assis do NasciMeNto leao 12155322

fraNcisco de assis dos saNtos 9073111, 9073112
fraNcisco de assis ferreira 12945111

fraNcisco de borja Pereira da silva 569854501
fraNcisco de PaUla da silva Neves 57124501

fraNcisco de soUza 47884901
fraNcisco dUarte do NasciMeNto 339989301

fraNcisco edival barreto 2696111
fraNcisco eMilio bezerra 340114601

fraNcisco ferreira carvalHo 1845940101
fraNcisco ferreira dos saNtos 13503111
fraNcisco foNseca de carvalHo 5667701

fraNcisco freire da costa 9431111
fraNcisco garcez MacHado 7878111
fraNcisco goMes rezeNde 6480701
fraNcisco Heitor Pereira 334973001

fraNcisco jorge MartiNs ferreira 540784201
fraNcisco jose bacelar alMeida jUNior 507552101

fraNcisco jose NasciMeNto 5719451501
fraNcisco loPes tavares 204222301

fraNcisco lUiz soares Pereira 204898101
fraNcisco MacHado MarqUes 322448101

fraNcisco Maciel de sales 5037380101
fraNcisco MarqUes de seNa 9873601
fraNcisco MartiNs soares 68568201

fraNcisco Medeiros de soUza 10219111
fraNcisco MiltoN NogUeira 6703160109
fraNcisco Mizael de liMa 542797501

fraNcisco NazareNo MesqUita da silva 338652001
fraNcisco PaMPloNa de carvalHo 11429111

fraNcisco Pereira costa 511413601
fraNcisco Pereira da silva i 8696701

fraNcisco Pereira dos saNtos 11373111
fraNcisco Pereira dos saNtos 327652001

fraNcisco Pereira dUarte 11314111
fraNcisco raMos liNHares 12781111

fraNcisco rHogHrYs oliveira bastos 504501001
fraNcisco rodrigUes de MesqUita 340073501

fraNcisco rUbeM Pereira de Macedo 3607830101
fraNcisco sales Modesto 8292111

fraNcisco vascoNcelos do NasciMeNto 203805601
fraNcisco viaNa boNfiM 544715101

fraNcisco zacarias batista 327711901
fraNcisqUiNHa de alMeida vieira 8565121

fraNcUliNo leaNdro de soUza 337928001
fraNcYelsoN caMPos de soUza 5722205501

fraNK laNdY coelHo de oliveira 573189501
gabriel cardoso PalHa da silva 51233800108

gabriel dos saNtos taPajos 541916720202
gabriel firMiNo soares 12799221

gabriel loPes de qUadros 13250111
gabriel Paixao de MesqUita 327619801

gabriel vale sobral da silva 541890620101
gabrielle PeNicHe cardoso 54206790101

galdiNo alves zaqUeU 335562401
gecilda Pessoa Moraes 47248401

geNerosa Mota da costa 319513901
geNezia saNta brigida de soUza 12321121

geNi correa da silva 51105601
geNi rodrigUes da silva 6864111
geNira PaUla rodrigUes 33012401

geNivaldo da silva ferNaNdes 572972601
geNoveva siqUeira aNaisce 50461001

geNY cUstodio Maia sa 12191111
geNY rodrigUes dos saNtos 19751301
geoNias batista dos saNtos 7383111
georgete aNdrade de liMa 36975601

georgiNa dos saNtos borges 35229201
geovaNa raiol Pires 58438710302

geralda alves cardoso 28090901
geralda beNevides raMos 13661101
geralda de soUza coelHo 32511201

geralda lUcia soares raiol 57152001
geralda PaUliNo de liMa 6417111

geralda sobriNHo da silva 40084001
geraldiNa cavalcaNte MartiNs 27448801

geraldiNa MarqUes de liMa 4865230101
geraldo cardoso de oliveira 203374701

geraldo cristiNo ferreira 11501111
geraldo NogUeira Maia 203451401

geraldo siqUeira 10373111
gerciNa araUjo flexa 58866001

gerciNa ferNaNdes de brito 67956901
gerMaNa rodrigUes saNtos 27731201

gerMaNo dos saNtos PareNte 73601
gerMaNo rebelo ribeiro 520047401
gerMaNo seNa de Melo 3280121

gerMaNo silva dos saNtos 32613501
gersiNa MarqUes de oliveira 539639501

gersoN MaUris Pereira 507856301
gersoN MeNdes cabral 1497720101

gersoN soloN freitas de soUsa 7187221
gertrUdes saNtos da costa 30592801
gertUdes de barros Neves 22106601
gesMares alves da silva 9836111

gessi Paiva costa 26690601
gesUiNa roliM de Melo 8404201
getUlio caNdido rocHa 334822901
getUlio leal dos aNjos 13466111

geUza Maria soares da caMara 534693201
gezeUda araUjo diNiz alcaNtara 325901301

gideao soUsa da silva 6332111
gilberto ferNaNdes de soUza liMa 336782701
gilberto saMUel caldas da silva 50658440102

gilliaNa goNcalves e silva 12330331
gilsileNe silva liMa 8533111

gilsoN celio siqUeira dos reis 12553111
gilsoN MartiNs castro 20450101

giovaNNa raissa da silva do rosario 34071950101
gisele do socorro caMPos da silva 515708002

giselle carvalHo abreU 52290201
givaldo aqUiNo dias 558078101

givaNildo da silva alves 11015111
gizeUda Maria barbosa silva 8966111
glaceli de oliveira assUNcao 10721111

glacilda ferreira fUrtado 18551502
glaciMar NUNes tocaNtiNs 1614111
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glades teles HeNriqUes 11142111
gleide soUza da silva 9716001

gloria do socorro costa da crUz 5722098601
gloria Maria coiMbra Nobre 2525901

gloria sebastiaNa livraMeNto araUjo 32875801
goNcala freitas da silva 32692050101

graca edileNa ribeiro da silva 65192301
graca Maria cardias de freitas 308366701
graca Maria da rocHa correa 47204201, 47204201

grace rodrigUes da cUNHa 47024401
graci beNtes gois 53115401

gracibel da coNceicao goMes 509317101
gracieNe alves de farias rodrigUes 5718892901

graciete aNdrade soares 17526901
graciete cordovil gUiMaraes 19440901

graciete dos NavegaNtes cardoso 52954001
graciete sUelY goMes beleM 325555701

graciette PacHeco goNcalves 2655111
gracilda silva da costa 9900111

graciNda de freitas ferNaNdes 690430101
graciNda farias liMa 2924860101

graziele aqUiNo PiNHo 11860551
gregoria da silva PiNHeiro 6679111

gregoria gato silva 50700801
gregoria Melo da gaMa 13647601

gregoria Moraes borges 46678601
gregoria qUeiroz dias 45415001
gregorio bisPo caMPos 1901101

gUajariNa carvalHo de soUza 32956801
gUaraci ferreira saNtos jUNior 561214402

gUilerMiNa oliveira NegrÃo 9509111
gUilHerMe aPoloNio de soUza 3556230101

gUilHerMe ferNaNdo MoNteiro alves 9826111, 9826112
gUilHerMe Moreira soares 335204801
gUilHerMe Pereira da silva 8457301

gUilHerMe raMoN Pereira corsiNo 42203080101
gUilHerMiNa do esPirito saNto soUza 17422001

gUilHerMiNa leaNdro PaMPHYlio 54086201
gUilHerMiNa MoNteiro da silva 20030101

gUilHerMiNa MoNteiro dos saNtos 7387111
gUilHerMiNa Pereira fUrtado 10060901

gUioMar correa baNdeira 200976501
gUioMar da lUz saNtos cardoso 4243111

gUioMar da ProvideNcia Prata cavalcaNte 67745001
gUioMar MarqUes PastaNa 67885601

gUioMar MartiNs de aqUiNo 17411401
gUioMar MeNdes cordeiro e silva 2844111

gUstavo alves braga 6114111
gUstavo da silva soUza 11273331

gUstavo KilMer carvalHo jaNseN 12384331
Hadarezer daNtas da crUz 550901

Hadassia vitoria caNtao Matos 624050102
HadrileNY de soUza Paixao 5722168401

HalMelia raYMUNda sobral loUreNco 9729201
HaMiltoN de aMoriM fUrtado 3479220101
HaMiltoN de oliveira caMPos 327197801

HaMiltoN Pereira ribeiro 39297901
Hariete Moreira Marcet 517259401

Haroldo jose baNdeira de alMeida 601728202
Haroldo osvaldo da silva alvarez 335869001

HarrisoN dos saNtos PadilHa 33700890103
HarrYsoN aNtHoNNY coelHo crUz 50797720101

HaYdee de aqUiNo riPardo 6385231
HedY beNedita cavaleiro PaNtoja 17744001

Heitor gasPar frazao 571884890101
Helder sHirleY soUza da silva 572970001
HeleNa alves da costa e costa 8818801

HeleNa da coNceicao Pereira tavares 45582201
HeleNa de soUsa barreto 26595001

HeleNa de soUsa MartiNs 12961111
HeleNa do socorro cardoso salles 52863301
HeleNa do socorro loPes da silva 46872001

HeleNa doMiNgos Melo 11422111
HeleNa gaviNHo da silva 10489111

HeleNa Maria da PeNHa PiNHeiro da costa 3076111
HeleNa Maria goNcalves alves 60325201
HeleNa Maria tavares barros 319632101

HeleNa MaxiMo de albUqUerqUe 17855101
HeleNa MiraNda stroMberg 11010111

HeleNa vieira de araUjo 23734501
HeleNice do carMo MaNfriN de oliveira 500237002

Helga sofia ferNaNdes MUller 44855901
Helia de Melo araUjo 56945302

Helia goNcalves de araUjo 64551601
Helia soNia liMa MoNteiro 11783801

HeliaNa brito fraNco 325395301
Helio galvao dos saNtos 700842201

Helio HeNriqUe soUza Moraes 57036460105
Helio jose de araUjo 6472601

HelizabetH de aviz silva 9344111
HelleN cristiNa agUiar tavares 33830400104
HelleN vaNessa aMaral becKMaN 572219140101

Heloisa de Macedo liNs 1041111
Heloisa de oliveira crUz 48893301

Heloisa HeleNa caMPos costa 33214301
Heloisa HeleNa caMPos da silva 8166111

Heloisa HeleNa do NasciMeNto lUcas 50749080101
Heloisa HeleNa ribeiro beNjaMiN 13184111
Heloisa Maria veloso aNdrade 20276150101, 5486000101

Heloisa teixeira bastos 318638501
HeloNeida Nicacio dos saNtos 12546111
HeMeliNo alMeriNdo rodrigUes 11757111

HeNriqUe aNtHoNNY coNceiÇÃo de araUjo alMeida 57264920101
HeNriqUe de jesUs Pereira da silva 541942530101
HeNriqUe jose Pereira de oliveira 5418699202
HeNriqUe rodrigUes de MiraNda 1267001

HeNriqUe taKesHi oti 9662801
HeNriqUeta iracY aleNcar rodrigUes cardoso 10023401

HeNriqUeta Neves da Mata 519237401
Hercilia de loUrdes costa bitteNcoUrt 17336301

HerMes feio de soUza 34237801
HerMiNia brito da silva 6763111
HerMiNia Maria da silva 30820001

HeroN victor coNceicao de araUjo alMeida 57264920103
Hiago Marcio costa de oliveira 56022200102

HideMbUrgo WiltoN da silva velasco 11430111
HigiNa Modesto rocHa 33267401
HigiNo Matos saNtiago 336047401
Hilda braga dos reis 72236701

Hilda de liMa dias 4659111
Hilda dos saNtos Melo 6339111
Hilda esteves correa 7777111

Hilda Macedo da cUNHa 6191111
Hilda Maria Pereira silva 67062601

Hilda Matos Peixoto 52266001
Hilda rodrigUes da silva 52513801
Hilda rodrigUes leMos 4124111
Hilda soares de freitas 10758111
Hilda teixeira da crUz 6343111

Hildee laMeira NogUeira 16483601, 16483602
HildeNY ferreira lisboa 10467101

HilMa facHiotti drosdosKY 48063001
HiltoN ParaNHos cHaves 13071111

Hiraildes Moraes MoNteiro 13674301
HiriaM ferreira Melo 13325111, 13325112

Hodias araUjo MeNdes 20265380102
HoNoriNa aragao da cUNHa 39132801
Hoover ribeiro dos saNtos 18311301
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Horacio ferreira Moraes 6006111
HorteNcio felicio de soUza 6519601

HoYte MacHado PiNHeiro 511532901
HozaNa do NasciMeNto bezerra 326734201

Hoziel PossidôNio alves MartiNs 576505601
HUgo ferNaNdo NerY do vale 8722141
HUMberto lUcio soUza seNa 700913501

HUMberto MalaqUias liMa da silva 517278001
HYgHlaNa coelHo crUz 50797720102

iaci beNtes MartiNs 25058901
iacY cristiNa da silva raYol 2130111

iacY de loUrdes Paz dias 816111
iasMiM rodrigUes freire de araUjo 58963010103

icaro PiNHeiro leal rocHa 54747600201
idaHYr gaMa dos reMedios 32393401, 4682221

idalba leMos correa 64932501
idalia cHaMoN Mattos cardoso 8699111

idaliNa barbosa dias 10367505, 10367505, 10367505, 10367505
idaliNa bezerra da silva 321593801

idaliNa dias da rocHa 4545111
idaliNa fraNca daNtas 500726701
idaMir dUarte barbosa 12732111
ideltrUdes liMa e silva 12163111
idelvaN cardoso Neves 9353111

idelzUite aNtoNia dos reis oliveira 41035701
ideUzUite goMes de aleNcar 40257501
idevaldo ribeiro da costa 340339401

idiMar reis de liMa 335930101
idU ferreira dos saNtos 1004710101

ieda ferreira rodrigUes dos saNtos 11660111
ieda Maria dias 44837001

ieda Maria Pessoa e silva 29808501
igNez WeNzel 48121101

ila Maria rodrigUes MiraNda 319797201
ilcelia Maria Pessoa seriqUe 34920801, 34920801, 34920802, 34920802

ilda aMaral MagalHaes 52743201
ilda Pereira corsiNo 42203080102

ilio alves gUiMaraes jUNior 63393301
ilMa da silva creao 5206111

ilMa Maria da silva e cUNHa 24032001
iltoN silva rodrigUes 5717402301
ilza ferreira soares 121490103
ilza gordo de soUza 66916401

ilza liMa da coNceicao 50543901
ilza Maria goes rodrigUes 29637601

iNacia gregoria da silva MiraNda 12566111
iNacio claro barbosa 72515301

iNacio goMes de assis Neto 11222111
iNes da silva leMes 918210160199

iNes de oliveira alMeida 36713301
iNes de oliveira NogUeira 28243001

iNes Maria ferreira baNdeira 4884111
iNes Maria Maciel barroso de soUza 35712001

iNes Maria soares 53128601
iNes Matos saNtos barbosa 34890201

iNes Melo laUrido 34029401
iNes MoNteiro da silva 7393111

iNez cristiNa MartiNs da silva 1921111
iNez de carvalHo lobo 66014001
iNez della Pace alves 22915601

iNez dos saNtos ferreira 72565001
iNez lazaMetH PacHeco 6472111
iNez liMa dos saNtos 319469801

iNez lUcas da silva costa 55185601
iNezelita loPes jUca 11793111

iNoceNcia soUza correa MarqUes 20336400101
iolaNda agsMar PaMPloNa barbosa 6946111

iolaNda alves de carvalHo 3116361
iolaNda barros silva 29429201

iolaNda de carvalHo costa 7622801
iolaNda de soUza Pessoa 38350301

iolaNda goUvea PiNto 39708301
iolaNda Pereira de alcaNtara 13870301

iolaNda saNta rosa de alMeida 30637102
iolaNda valdiviNo de soUza 631613101
iolaNda vilHeNa goNcalves 72656701
ioleNe Maria de soUsa liMa 25216601
ioMariNa alMeida braNco 46037001

ioNas jUNior teles PiNHeiro 9448241
ioNe alzira costa de soUza 49038501

ioNeide do esPirito saNto serra 37846101
ioNete da silveira gaMa 20575301

iraceliNa WaNzeller de Melo 318377701
iraceMa acacio de araUjo 47295601

iraceMa alMeida 32667402
iraceMa balbiNa da silva dos saNtos 46560701

iraceMa braNdao seabra 13752901
iraceMa brito da crUz 50621520101

iraceMa da silveira e silva 16692801
iraceMa fraNcisca dos saNtos 13782001

iraceMa gaMa de soUza 20149901
iraceMa loPes de oliveira 42667901

iraceMa MartiNs da silva veNaNcio de oliveira 8402111
iraceMa oliveira dos saNtos 8346111
iraceMa Pereira de freitas 11141111

iraceMa raiMUNda raMos serra MeNdes 5186111
iraceMa ribeiro dos saNtos 38320101

iraceMa rodrigUes castilHo de brito 2142111
iraceMa saNtos MartiNs 2615111
iraceMa soares ferreira 33266601
iraceMa vilHeNa da cUNHa 34014560101
iraci   barroso da silva 10327111

iraci braga da silva 65283001
iraci de soUsa alcaNforado 33790001

iracilda barbosa do coUto rocHa 19152301
iracilda de liMa oliveira 36543201

iracira oeiras de assUNcao roMao 13859201
iracY castro NasciMeNto 17270701

iracY da costa Pereira 75211801
iracY dos saNtos figUeiredo 50486601

iracY ferreira da cUNHa 6413111
iracY liMa ferreira 11923111

iracY NasciMeNto da silva 6474371
iracY Neves alves Macedo 64164201

iracY PacHeco raMos 2934111
iraides da costa coelHo 27313901

iraildes carMeN de jesUs raiol 8882111
iraNilde aNdrade PaNtoja 146300101
iraNilde da costa castro 10198221
iraNildo da silva alves 11015221
ireNe azevedo cordeiro 13826601

ireNe beMergUY 9770501
ireNe costa barbosa 13754501

ireNe da sila oliveira 26310901
ireNe de assis alves ribeiro 41007101

ireNe de azevedo Melo 603203601
ireNe de soUza MeNdes 9889201
ireNe elias rodrigUes 19010101, 19010101
ireNe farias castro 29000901

ireNe ferreira de liMa 5344800101
ireNe lUciMar dos saNtos vilHeNa 376480201

ireNe Medeiros WaNzeler 13832001
ireNe Nasare alves braNco 18683001
ireNe silva de MiraNda leao 12748111

ireNe silva de soUza 12264111
ireNice coNceicao Neves MiraNda 325054701

ireNilde silva Matos 66427801
ireNo Moreira da silva 10583111



34  diário oficial Nº 34.942 Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

ires dos saNtos NUNes 41526001
iria leal dos saNtos rodrigUes 20313001

iriNea goMes da silva siMoes 555287701
iriNeia de Nazare azevedo Moreira 42648201

iriNeU frazao 334488601
iriNeU goNcalves correa 13837101

iris da silva rUsso 327014901
iris de qUeiroz coUtiNHo 10424111
iris PiNHeiro dos saNtos 52218001

irvaNda goNcalves correa 49121701
isa Maria gaia fraNca 25330801

isaac assUNcao MarqUes MiraNda 539882701rv
isaac saMUel beNcHiMol 318686501
isabel da silva botelHo 29705401
isabel da silva coelHo 77727701

isabel ferreira dos saNtos 60005901
isabel Maria dagola Matielo 509160801

isabel Maria daMasceNo MesqUita 32146001
isabel MiraNda cardoso barbosa 64131601

isabel PaNtoja e silva 20436601
isabel PiNHeiro de Melo 50907801

isabel roseNo do NasciMeNto 43096001
isabelle   siqUeira da silva 12845231

isabellY tHaYaNe MariNHo carvalHo 11763241
isac alves dos saNtos 515442101

isac vieira dos saNtos silva 53997000101
isaias de soUsa MalHeiros 338502701

isaias liborio soares 336702901
isaias siqUeira cardoso 11011111

isaildes rodrigUes Messias de oliveira 58270001
isaUra correa costa 23699301

isaUra HidaKa boUlHosa 1105660104
isaUra leite alves 13866501

isaUra Modesto PiNHeiro 3416111
isaUra teixeira dUarte 3430111
isaUri de Melo barreto 60275201

isilda lUcia de caMargo ribeiro 521478501
isis eveliN dUarte alMeida 7567500101
isMaeliNo saNtaNa da silva 9520111

isoliNa de soUsa farias 41698301
israel borges valeNte 2100801

israel saNdiM dos saNtos 13448111
itacY dias doMiNgUes 334841501, 334841501, 334841501, 334841501
itala daMiaNa vieira 39162001

itaMar de cirqUeira silva 532041002
itaMar tavares aNdrade 41298801
itaMir ferreira cUNHa 5223330101

itaMir NUNes das Neves 11113901
ivaize rodrigUes da silva ferreira 46073701

ivaldo barros ferreira 5720012301
ivaldo braz da silva 542004001

ivaN da costa botelHo 44845101
ivaN de soUsa cUNHa 557680601

ivaN ferreira de oliveira 335453901
ivaN loPes d aNdrade 36458401
ivaN NasciMeNto dias 336573501

ivaNeide vieira do carMo 712260101
ivaNete aNdrade de azevedo 33471501

ivaNete ferreira dias 44598301
ivaNi silva brito 26729501

ivaNilda oliveira cabral 10072201
ivaNilde de soUsa ParagUassU 67556301

ivaNilde liMa siMoes 34780901
ivaNildo jUliaNo ribeiro da silva 8647901

ivaNir roliM de MeNdoNca 29795001
ivete de caMPos lisboa 32643701

ivete freitas dos saNtos 33742001
ivete loUreiro beNigNo 51746101
ivete Pereira da silva 541942530102

ivo Pessoa cUNHa 17951501
ivo xavier da silva 7503501

ivoMar gregorio de liMa 505742601
ivoNe daNiN MoUra 10423001

ivoNe de Nazare bastos floreNcio 5558639101
ivoNe goMes Pereira 19124803

ivoNe loPes ferreira freitas 7386111
ivoNe Maria de soUsa 68326401

ivoNe MarqUes de araUjo 631278001
ivoNe soUza e silva 8955901

ivoNe vieira da costa tUPiassU 13883501
ivoNete rodrigUes castro 13499111

ivoNilde leao Pereira 509274401
iza da costa oNca 41536701

iza Maria goNcalves das Neves 65476001
izabel borges dos reis 29423301

izabel carvalHo de soUsa 65763801
izabel cristiNa barroso da silva 558094301

izabel da coNceicao PiNHeiro silva 7146111
izabel da silva MarqUes 67318801

izabel da triNdade da silva 5354111
izabel de araUjo raMos 67890201
izabel dUarte de Moraes 6776111

izabel ferreira dos saNtos 72713001
izabel fUrtado de albUqUerqUe 13765001

izabel loPes da silva 517433301
izabel Maria vales 19646001
izabel Melo cHaves 3519620101

izabel Pereira goMes 528012501
izabel rodrigUes de MeNezes 13862201

izabel sardiNHa Pereira 17268501
izabel tavares veiga 13100111

izabel tereziNHa Pereira ferreira 75856601
izaira Medeiros PiNHeiro 13800201

izalda Maria farias rodrigUes 72611701
izaliNa ferreira da silva 22384001
izalita siMoes da costa 13783901, 7321111

izaltiNa silva do esPirito saNto 5155111
izaN de Moraes tavares 12463001

izaUra da costa MoNteiro alves 21938001
izaUra do NasciMeNto MacHado 1661111

izaUra goMes da silva 515551701
izaUra liMa dos saNtos 937930101
izaUra rosa da costa 20342390101

izelida ribeiro dos saNtos 13792801
izeliNa de soUza NUaYed 11117111

izete da costa MaUes 13873801
izidorio cabral 33419701, 33419702

izidoro aMadeU de Moraes 13633111
izidoro teixeira da silva 40214101

izildiNHa aParecida de oliveira silva 177520104
izUleide abreU dos saNtos 7933201
jaceMYr ribeiro da rocHa 24994701

jaciara do NasciMeNto MoNteiro 63338500202
jaciara MartiNs da silva 1921221
jaciara saNtos de liMa 4079701

jaciNto goNÇalves ferreira 13219111
jacira Maria ataide de oliveira 8334801

jacira MartiNs qUaresMa 31370001
jacira tavares feio 47229801

jacireMa catariNa PiNto carNeiro 3959190101
jacireMa MoNteiro NogUeira da silva 506985801

jacKcileNe da silva sarMaNHo 54276060102
jacYara cHaves raMos 40016501
jacYra soUza farias 1557111

jaila MartiNs lozeiro 572221800101
jailsoN soares de soUza 339610001

jaiMe alves bezerra 543863201rv
jaiMe batista 336207801
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jaiMe da costa HolaNda 204543501
jaiMe da crUz Macedo 336912901

jaiMe ferreira da Natividade 31382301
jaiMe Moraes Nobrega 516249101
jaiMe silva dos saNtos 875130101

jaMillY vitoria costa fUrtado 34043070102
jaMilY KeitH da silva Maciel 10732331

jaMir rodrigUes Macedo 8165501
jaNdersoN fraNca cordeiro 571997370103

jaNdira costa da silva 1931000101
jaNdira de soUza rodrigUes 66076001
jaNdira ferreira carvalHo 518199201

jaNdira Maria barros assUNcao 59148301
jaNdira NasciMeNto lelis 31665201, 91100041010198

jaNdira Neri da costa 37528401
jaNdira PerdigÃo Moraes 8818111

jaNdira Pereira das Neves MacHado 20320070101
jaNdira Prestes de brito 54814601
jaNdira ribeiro da silva 11529001
jaNdira sebastiaNa alves 540111

jaNe cliver soares cavalcaNte 5880241
jaNete bastos de agUiar 546111

jaNete MeNdoNca de oliveira 318452801
jaNete Nazare dos saNtos caNelas 29851401, 4449111

jaNete silva sHerriNg 325821101
jaNete soUsa loPes rodrigUes 27148901

jaNia Maria PeNNa da gaMa albUqUerqUe 325511501
jaNilda sobreira borges 9519111
jaNira araUjo dos reis 68285301

jaNUa coeli araUjo de oliveira 13915701, 33571550102
jaNUaria de PiNa Moraes 10564111

jaNUario aqUibaldo da silva MoNteiro 12682111
jaNUario MatHias soUsa 7588401

jaNY josefa baia carvalHo 37595001
jassi de oliveira soUza 41162001

jeaN Kleber feliPe da silva 573848201
jecoNias silva araUjo 542198501

jefersoN costa de assis 421956901
jeffersoN figUeira de soUza 12990111

jeffersoN MiraNda 538834101
jeMiMa alves de araUjo 9836331

jeNiffer stefaNY de liMa vaz 57824140102
jeNNY liNd cardoso dias 517253501
jeroNcio de soUsa silva 13115111, 50645101

jeroNiMa de soUsa oliveira NogUeira 36889001
jessica KellY saNtos da costa 33916630103

jHeNNifer cristiNa araNHa qUiNtiNo 12582331
jHoNataN diNiz Paiva 11519121

jHoNataN eMaNUel borceM de freitas 10498111
jilvaNa fialHo PadilHa 505439701
joaciMar favacHo liMa 8114111
joacir vieira da costa 335611601
joaNa adeliNa carrera 17734201

joaNa araUjo do rosario 16986201
joaNa barros de MagalHaes 4947221

joaNa beNedita biagi 6627111
joaNa da coNceicao ferreira e silva 32246601

joaNa da costa beNigNo 52634701
joaNa da costa Mota 11157111, 30607001

joaNa da silva barbosa 33453701
joaNa da silva farias 24760001

joaNa dalva saNtos de oliveira 3501111
joaNa darc carvalHo baHia 59878001
joaNa darc do carMo seNa 12815111

joaNa de deUs MartiNs da graca 14121601
joaNa de PiNHo viaNa 602699001

joaNa de soUza correa 13956401
joaNa dos reis Morais leao 23362501

joaNa fraNcisca do carMo saNtos 20466950102

joaNa goNcalves de oliveira 39452101
joaNa liNHares PiMeNtel 4560111

joaNa lisboa ribeiro 40353901
joaNa lobato cUNHa 18437301

joaNa Maria ciriNo da silva 11063111
joaNa Maria de oliveira delgado 76499001

joaNa MartiNs de brito 325605701
joaNa Natercia qUadros corecHa 12220111

joaNa NUNes MartiNs 34005810102
joaNa PaNtoja da silva 56841880105
joaNa PiNHeiro Pereira 321996801
joaNa rosario de jesUs 202021101

joaNa rosilda MagalHaes costa 64444701
joaNa saNtaNa PiNto botelHo 5544050101

joaNa saNtos correa 46880001
joaNa saNtos Maia 49923401

joaNa triNdade NUNes 72739301
joaNita de fatiMa MiraNda cordovil 65801401
joao albertiNo saNtos do rosario 204233901

joao alberto gUiMaraes cota 520208601
joao aleixo MartiNs 11479111

joao alexaNdre teixeira 65040401
joao alves 11852111

joao alves MoNteiro 7214111
joao aNtoNio vasqUe rocHa 573442801

joao assis saNtos Porto 11000001
joao aUgUsto Pessoa ribeiro da silva 325818101

joao baia de barros 5527470101
joao batista braga 10104111

joao batista caMPelo 539093101
joao batista da silva 336675801

joao batista de azevedo 6041111
joao batista de jesUs saNtos 336732001
joao batista ferreira borges 327772001
joao batista freitas garcia 338311301

joao batista goMes albUqUerqUe jUNior 57293000103
joao batista PalHa 10719111
joao batista Pires 556026801

joao batista rodrigUes do carMo 338792501
joao bezerra de soUsa 203252001
joao bezerra Pedroza 13305111

joao bosco de aqUiNo Maciel 40171401
joao bosco de figUeiredo cardoso 308370501

joao bosco de soUsa goNcalves 12643111
joao carlos alves de aleNcar 335893301
joao carlos brito de soUza 336412701

joao carlos de bastos goMes 58243301
joao carlos saNtos lUz 11995111

joao carlos silva de oliveira 569582101
joao carlos teixeira das Neves 340359901

joao carMiNo ferreira 1933130101
joao ciNzas da silva PiNHeiro 65266001

joao cleMeNtiNo ferreira filHo 37053301
joao clodoaldo MoNteiro da silva 520046601rv

joao coelHo rodrigUes 337304501
joao correa cabral 13244111
joao costa ferreira 7663111

joao da silva qUeiroz 3127111
joao daMasceNo cardoso de oliveira 323578501

joao das gracas farias do carMo 335812701
joao de abreU baHia 13964501

joao de deUs figUeiredo dos saNtos 13153111
joao de deUs MarqUes 47074002

joao dos saNtos alves MacHado 335624801
joao dos saNtos carNevale 70516460101

joao dos saNtos liMa 53776760102
joao dos saNtos soUsa 6457111

joao elves goMes araUjo 12604221
joao evaNgelista rodrigUes de liMa 335572101
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joao ferNaNdes da silva 13472111
joao ferNaNdes dos reis 12641111

joao ferNaNdo Maia ferreira 9442141
joao ferreira barbosa 334515701
joao ferreira da silva 60233701
joao ferreira frazao 5935320101

joao gabriel Neves de soUza 33967620102
joao gaigNoUx dos saNtos 601244201

joao goNcalves valeNte 7970701
joao gUalberto saNtos dos reis 519810001

joao gUilHerMe da silva 9806111
joao gUilHerMe da silva Passos 5720067001

joao joaqUiM de oliveira 5947170101
joao jose PiNto Neto 506679401

joao liMa soares 9062111
joao lobato de vilHeNa 503712301
joao lUcival de soUza 204246001
joao lUiz dos saNtos 11181111

joao MaNoel Helio da silva 11594151
joao MarcUs MeNdes barbosa 58448780202

joao MigUel cHaves silva 5134740203
joao MoNteiro dos saNtos 12275111, 48931001

joao Nagib dos saNtos 12895111
joao Nazare da silva 11632111

joao NeY dos saNtos alves 6052601
joao PastaNa de castro sobriNHo 6033111

joao PaUlo de qUeiroz 45513001
joao PaUlo de soUza 32164110101, 322289601

joao PaUlo dos saNtos 38627801
joao Pedro carvalHo costa 56206000101

joao Pedro carvalHo ferreira 51273780103
joao Pedro de jesUs 203382801

joao Pedro MacHado assUNcao 541814470202
joao Pedro ribeiro de soUsa 33899440101
joao Pereira da silva Neto 571931330101

joao Pereira Maia 202605801
joao Pereira PaUlo de araUjo 571749450201, 571749450301

joao Pires de MesqUita 13036111
joao raMos da coNceicao 337149201

joao raMos da silva 1165701
joao raMos da silva 203817001
joao raMos Pereira 204460901
joao ribeiro filHo 203314301

joao rodrigUes baia 23075801
joao saNtos da silva 814420101
joao saNtos NUNes 75958901

joao sato 10586401
joao sergio MarqUes e silva 295001

joao silva 937420101
joao soUza da costa 1844901

joao teixeira da silva 11893111
joao teles de oliveira dUarte 6861111
joao victor teNorio braNdao 50008580101

joao vieira de brito 51874940101
joao vitor brito de freitas 13066231

joao WiNiciUs da silva MacHado 13317111
joaqUiM alves de liMa 10613111

joaqUiM batista garcia 201524201
joaqUiM da lUz 1514400101

joaqUiM HercUlaNo lassaNce MaYa 1407080101
joaqUiM joNatHas alves ferreira 322029001

joaqUiM NUNes da silva Neto 1967401
joaqUiM saNtos PiMeNtel 337739301
joaqUiM triNdade Neves 322565801

joaqUiNa Marciria de brito 11581111
joaqUiNa Moreira teixeira 65443401
joaqUiNa PiNHeiro da silva 32448501
joaqUiNa soares garrido 11367111, 18204401

joceara brito Passos 10948341

joceloUrdes liMa alaixo 7711111
joceNilda ferreira siqUeira 506990401
jocileide silva dos saNtos 8249111

jocivaldo das gracas de oliveira soares 14097001
joel silva da foNseca 12397111

joellY taMillY ferreira rosa 20319490102
joice MartiNs da costa 32500701

joleo virgilio evaNgelista MoNteiro 540922501
jorceliNa caMPos silva dos saNtos 17519601

jordeliNa barros de oliveira 58255701
jorge aNtoNio loPes soares 840078501

jorge ataide PiNHeiro 541822402
jorge basilio de araUjo 204457901

jorge carlos saNtaNa de oliveira 319474401
jorge carMo da silva 337445901

jorge coiMbra de soUza 7609940101
jorge de Nazare afoNso 326407601

jorge diego da silva Paiva 3316270102
jorge goNcalves de MoUra 321683701

jorge gUiMaraes sales 335194701
jorge joaqUiM de soUza 8229111
jorge jUveNal de soUza 340683001

jorge lUis de oliveira cHaves 72581101
jorge lUiz de jesUs NasciMeNto 505702701

jorge lUiz Pereira Moraes 565304501
jorge lUiz raMos MeNdes 5186161

jorge MeNiNea baiao 13973401
jorge reis da costa 12307111

jorge roberto avelar 543029101
jorge rocHa reis 337334701

jorsoNleide de PaUla Paes 49097001
jose afoNso MarqUes de liMa 557947301

jose alberto PisMel de qUeiroz 12824111
jose albiNo filHo 9364111

jose aldeMir da costa 318549401
jose alexaNdre correa de soUsa 502073501

jose alMeida de Matos 29086601
jose alves de araUjo 203829301

jose alves dos saNtos 505263702
jose alves sobriNHo 26247101
jose alves teixeira 204409901

jose alviMar NUNes da silva 204861201
jose aMiM ricHeNe silva 533175701
jose aNtoNio alMeida 12870111
jose araUjo correa 335676001

jose assis oliveira fiilHo 10865111
jose aUgUsto de alMeida 9460111

jose aUgUsto de carvalHo MiraNda PoMbo 327288501
jose aUgUsto de soUza PiNHeiro 335285401

jose aUgUsto dos saNtos fUrtado jUNior 10970221
jose beNedito da silva costa 338530201

jose bezerra de Moraes 336329501
jose caMPos ferreira 562555601rv

jose caNdido de soUza 2241111
jose cardoso NUNes 337960401

jose carlos alves de carvalHo 340318101
jose carlos barbosa da silva 3901780101

jose carlos da silva 12353112
jose carlos liMa da silva 7296630101

jose carlos liMa da triNdade 57311780104
jose carlos Marcias rodrigUes 339603701

jose carlos MeNezes MoUra 558912601
jose carlos oliveira 530916601

jose carlos Pereira MoNteiro 2944110102
jose carlos PiNHeiro rodrigUes 558888001
jose carlos saNtos de oliveira 6521560101

jose carNeiro de soUza 202904901
jose caUbi vale da silva 13406111
jose cesar Macedo silva 2411111
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jose cirilo da silva 12090101
jose ciro aviz Maciel 337210301

jose claUdio Paz da costa 700968201
jose cleitoN Pires dos saNtos 338672401

jose costa 8418111
jose costa do NasciMeNto 203469701

jose da costa reis 326288001
jose da Mata araUjo 204405601

jose da ribaMar gasPar de aviz 339028401
jose da silva loPes 315603601
jose da silva Mota 11067111

jose da silva Pereira 202611201
jose da silva raMos 12405111
jose da silva saNtos 4470720101

jose dalMo de oliveira PiNto 11266111
jose de alMeida rego 831350101

jose de azevedo teixeira 6837301, 7356111
jose de fraNca filHo 540385501
jose de oliveira Maia 327176501
jose de soUza dias 202807701

jose dias ferNaNdes 32560730101
jose dos saNtos 4649301

jose dos saNtos Portal 505597001
jose edilsoN qUeiroz alves 561042701
jose edisoN goMes de soUza 2820300101

jose eNi soUsa rodrigUes 325059801
jose ester cordeiro 54375601

jose evaNgelista Maria dos saNtos 538524501
jose farias da costa 31056501
jose felix alves Maia 2369770102

jose felix solaNo Melo 334793101
jose ferNaNdes MoNteiro 339925701
jose ferNaNdes PiNHeiro 202885901

jose ferreira da silva 8677001
jose ferreira da silva 601245001
jose ferreira daNtas 10884111

jose ferreira das Neves 32816201
jose filgUeiras de carvalHo 336595601

jose filHo costa PalMeira 563015001
jose freire falcao 4876301

jose fUrtado escorcio 32240701
jose gabriel alves 203831501, 7185111

jose gabriel sales evaNgelista 20318840102
jose gastao valeNte Peixoto 6053401

jose goMes 6449940102
jose goNcalves dos saNtos 2503920101

jose gUariM de oliveira 6347111
jose gUilHerMe batista NUNes dos saNtos 705189101

jose gUilHerMe do NasciMeNto 56661601
jose gUilHerMe dos saNtos MagNo 4915860103, 4915860203

jose gUstavo barbosa 337797001
jose Haroldo MoNteiro gUiMaraes 336648001

jose Hilario ferNaNdes costa 517461901
jose Horlei goMes gUiMaraes 11315801

jose jaiMe HolaNda coHeN 11806111
jose joao da silva e costa 9404111

jose joaqUiM Netto 11894111
jose joNas da silva dias 337990601

jose jUarez velozo da silva 515546001
jose larcio loPes Moraes 6530111

jose liMa sales 339002001
jose lUcio da rocHa vaz 316889101
jose lUcio de oliveira 600871201

jose lUcio ferreira de agUiar 60360660201
jose lUcivaldo NasciMeNto rodrigUes 339260001

jose lUis braga Pereira 340410201
jose lUiz braga MoUra filHo 518041401
jose lUiz da crUz carNeiro 338675901

jose lUiz evaNgelista de soUsa 339857901

jose lUiz goMes da silva 339848001
jose MacHado carNeiro 13213111
jose MacHado de castro 11913111

jose Marcos ribeiro cHaves 56970690101
jose Maria alves da coNceicao 560490201

jose Maria araUjo da rocHa 339602901
jose Maria barbosa de caMPos 504744701
jose Maria carvalHo Negrao 13508111
jose Maria coelHo de soUza 335028201

jose Maria coNceicao de abreU 5437720201
jose Maria cordeiro PiNHeiro 6282111

jose Maria da costa oeiras 326049601
jose Maria da silva dias 339749101

jose Maria da silva Pereira 6510111
jose Maria da silva vascoNcelos 53721701

jose Maria de oliveira saNtos 325183701
jose Maria do NasciMeNto 1492301

jose Maria dos saNtos 75896501
jose Maria dos saNtos araNHa 7252111
jose Maria ferreira da silva 502077802

jose Maria goMes filHo 78689601
jose Maria Marcal teNorio 31594002

jose Maria MarqUes dos saNtos 6880700101
jose Maria Mattos da silva 513845001
jose Maria oliveira ribeiro 39494703

jose Maria Pereira 54953301
jose Maria Pereira da silva 5931111
jose Maria soares de abreU 204494301
jose Maria soares dos reis 571739670102

jose Maria soares Motta 53539701
jose MartiNHo da silva 6906111

jose MartiNs PiNto 920610101
jose Matos da silva 203348801
jose MaUricio vital 6151111

jose MeNdoNca carvalHo 60269660202
jose Moia Mocbel 202743701, 5469680101

jose NasciMeNto da silva 340050601
jose NazareNo ferNaNdes 337484001

jose NazareNo Peixoto ferreira 337926401

jose Neco de Morais 37191201, 37191201, 37191205, 37191205, 
8164111, 8164111

jose NogUeira filHo 506980702
jose NUNes de alMeida 10576701

jose octavio dias MescoUto 14141001
jose oliveira da silva 202447001

jose orlaNdo de soUza barbosa 338538801
jose oscar valeNte qUeiroz jUNior 13259221

jose otavio MagNo Pires 2836302
jose Pereira da crUz 7784111

jose Pereira da silva Neto 508445801
jose Pereira de araUjo 203478601

jose Pereira filHo 514348901
jose PetrUcio da silva 4747030101

jose PiNHeiro da foNseca 335145901
jose PiNHeiro rabelo 338219201

jose PiNto Paixao 36810504
jose raiMUNdo de assUNcao MoNteiro 11619111

jose raiMUNdo PiNHeiro 67825201
jose rego de goes 337090901

jose ribaMar alMeida da silva 7601450101
jose ribaMar bogea lobato 325361901
jose ribaMar brito costa 567284801

jose ribaMar costa 6140111
jose ribaMar da silva costa 318329701

jose ribaMar de liMa 202886701
jose ribaMar dos saNtos loPes 339954001, 339954001

jose ribaMar HolaNda 204530301
jose ribaMar Parizi Pereira 8587101

jose ribaMar PiNHeiro 8281111
jose ribaMar qUiNtiNo 7568111
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jose ribeiro caMPos 39061501
jose ribeiro da silva 5038940101

jose roberto galUcio de soUza 507808301
jose roberto NasciMeNto alves 315356801

jose roberto ribeiro 521116601
jose rocHa da silva 203561801

jose roNaldo carNeiro costa 34418401
jose rUi soares 7510111

jose sales de PaUla 327523001
jose saNtaNa alves 204032801

jose saNtos de assUNcao NasciMeNto 532939601
jose silva 334989601

jose soto de qUeiroz filHo 568493501
jose tassio alves da costa 53387190101

jose tavares saNtaNa 51447870101
jose tibUrcio costa barros 10494111
jose tibUrcio dias sobriNHo 324772401, 6422111

jose valdoMiro aragao 337908601
jose vitor saliM raMos 541879060101

jose Waldoli filgUeira valeNte 54786701, 6843111
jose WaNderleY dos saNtos alvarez 5906111

jose WilliaN barbosa alexaNdre 51581500103
josedite ferreira MarqUes 39610901
josefa alves dos saNtos 9797111

josefa barbosa 32043901
josefa carvalHo baNdeira 13407111

josefa de liMa 39596002
josefa do NasciMeNto saNtos 8827111
josefa dUarte braNdao liMa 4860111

josefa fraNcisca goMes 28704001
josefa MartiNs de Morais 47444401

josefa MescoUto ferNaNdes 50902701
josefa Pereira alves e silva 11134111, 631654901

josefa raMos da silva 35722701
josefa ribaMar loUreiro 325837801

josefa seNa da silva 50736850105
josefa soUza de Mattos 429401
joseliNa cravo da costa 10598112
joselito vieira correia 3123201

josePHa barbosa de vascoNcelos 7826111
josePHa Medeiros da silva 9082111

joserlaNdio goNzaga sales 705114001
josete dos saNtos bastos 52668101

josiaNe siMoNe MarqUes da silva 9675221
josias carMo da silva 334414201

josias cordeiro giroUx 464500102
josias PiNto de soUsa 558919301

josias soUza liMa 46214401
josileNe de liMa silva 11001111

josiNa gUedes alcoforado de liMa 48017701
josiNa Maria Pires do NasciMeNto 39750401

josseclea fares Paes 46413901
josUe loPes barbosa 334518101
josUe soUza da silva 337911601

josUe torqUato da silva 1487701
josYaNe braga barbosa 5720349101
josÉ baratiNHa PiNHeiro 9610111

josÉ da costa MaNgabeira 9553111
josÉ da silva MoNteiro ferreira 4129370101
josÉ david de soUsa aMaNajas 10312111

josÉ de ribaMar MartiNs 9003111
josÉ iltoN da costa 500063702

josÉ Maria Passos rodrigUes 10813111
josÉ Pedro da silva 320529001

josÉ PiMeNta arqUelles 9227111
josÉ tácio reis de abreU 5558574502
joveliNa soares de liMa 14129101, 8952111

joveNila soUsa de MiraNda 7958111
joviNa soUza da silva 3695111

joviNo dalPiaz 10428111
jovita de Nazare bastos valle 8288111

jozileNe triNdade fialHo 11095111
joÃo batista Macedo da rocHa 8965111

joÃo batista rocHa do NasciMeNto 8796111
joÃo bosco MartiNs rodrigUes 984770101

joÃo dos saNtos PalHeta 10235111
joÃo PaNtoja da silva filHo 9101111

joÃo Pedro alves de carvalHo 571953290101
joÃo telis de oliveira 8999111
jUarez barros da silva 204540001
jUarez carlos da silva 56291280201
jUarez fUrtado soares 10772111

jUarez KleY 4175300201
jUcara Neide MiraNda de oliveira 29333401

jUcileia goNcalves dos saNtos 516436201
jUcireMa de oliveira liMa saNtos 31023901

jUcivalter PiNHeiro dias 530580102
jUdite goMes da silva 11058201

jUditH goes 24831201
jUditH roxo de agUiar 4830111

jUditH soUza leMos 50078001
jUli ferNaNdes da silva 56291280202
jUlia barros azevedo 13142231

jUlia carolaYNe de liMa silva 572218210104
jUlia cHristiNe silva crUz 12578221
jUlia de oliveira cardoso 16573501

jUlia de soUsa costa 16636701
jUlia esMeraldiNa bastos travassos da rosa 318405601

jUlia ferreira gaia 47113501
jUlia fraNcisca rodrigUes 4439560101
jUlia Marta silva da rocHa 29544201
jUlia rodrigUes MesqUita 50660501

jUliaNa braga ferreira 51778001
jUliaNa correa de oliveira 58906010101
jUliaNa ferreira da silva 627111

jUliaNa leticia araUjo leite 10519331
jUliaNa Maia Pojo 30584701

jUliaNo fereira braga 6287860101
jUlice MarY Paiva dos saNtos 12116901

jUliceia MiraNda saMPaio 66220801
jUlieta costa de alMeida 12492111

jUlieta da coNceicao azUlaY 31640701
jUlieta de soUza dos saNtos 3611510101

jUlieta lisboa soUsa da Piadade 50487401
jUlieta MoNteiro da silva 38950101

jUlieta PiNHeiro costa 7325111
jUlieta ribeiro barata 11751111

jUlieta saNtiago de soUza 321477001
jUlieta saNtos gordo 65624001
jUlieta soUza da silva 31237101

jUlieta soUza de saNta brigida 13982301
jUlieta tereziNHa belo cHagas 507798201

jUlio daMas da silva 526162701
jUlio do lago ferreira 336236101
jUlY viviaN MeNdes baia 55777560103

jUNilia araUjo Neves 5618901
jUNior goMes NasciMeNto 51314050101
jUraci cascaes de soUza 52733501
jUraci coNceiÇao alMeida 9756111
jUraci de MeNezes silva 31999601

jUracY Neves de freitas farias 75792601
jUracY PaUla dos saNtos 5570111
jUracY saraiva MoNteiro 205762002

jUraNdi fUrtado de araUjo 47378201
jUraNdir MarqUes saraiva 33274701
jUreMa Maria reis da costa 34518001
jUsceliNo cHagas de freitas 533459401

jUscelita alves do carMo 45931301
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jUssefraN oliveira dos saNtos 5719998301
jUssie goNcalves de soUza 318689001
jUstiNa gaMa de azevedo 9667111

jUstiNa PaUla farias de carvalHo 3029111
jUstiNa regiNa ferreira rUivo 40086601

jUveNal da silva braga 560896101
jUveNal de soUza rogerio 318645801, 318645801, 318645803, 318645803
jUveNal Meireles da silva 204036001

jUveNal PadilHa goNcalves 8329111
jUveNil soUsa costa 52439501

KailaNe costa de soUsa 6771830101
KailaNe KeNdra PiNHeiro rodrigUes 11906441
KaMilY victoria PiNHeiro rodrigUes 11906331

KareN caroliNe ferreira Maia 572223760102
KariNa silva MoUra 471040101

KariNY dUtra de araUjo 12471421
Karlla tHaisY de soUza goMes 12604111

KaroliNa PiNto crUz 33923330103
KarYNa cristiNa barbosa raMos 56257340105

KatariNa Malato liMa 50621520102
Katia cileNe correa de soUza 6758111
Katia HeleNa da cUNHa silva 4309111

Katia Maria carNeiro da silva 51118460201
Katia Maria rocHa Prazeres 516399401

Katia MoNteiro batalHa 11511801
Katia siMoNe brito da silva 53595110101

KellY cristiNa MacHado barros 12270221
KellY jUliaNa silva da silva 3242300101

KelviN MUrilo batista soares 12802781
KeMilY cHristiNNe Mota deziNcoUrt 58402440202

Kesia dUtra de araUjo 12471331
KevYN lorraN saNtos favacHo 56969170102

KilvYa oliveira de soUza 12746231
Klebea barros raiol 1719111

Kleber roberto MoNteiro de soUsa 32662140101
KleffersoN viNicios da costa costa 4867360102

KleYtoM saNtos dos saNtos 34041530104
KlYslaiNe de oliveira aleNcar 11718231

Kêila Maria faria rodrigUes goNzales 3201803
ladislaU costa de aviz 5958701

ladislaU goMes da silva 340875201
ladY Maria MoNte PalMa bacHMaN 14323501

laecio leite Peixoto de soUza 10416111
laercio aMaral dos saNtos 508111401rv

laercio farias reis 19906001
laertH carlos costa alves 335729501

lais coNte HaicK 10927221
lais verbeNa alves MoNteiro 10145111

laises do aMParo braga 19692402
larissa Marcela ferNaNdes dos saNtos 13419331

larissa PiNto alcaNtara 572122140101
larseNe dilloN da foNseca figUeiredo 577001

larYssa freitas tavares 33571390102
laUdeliNa Peres ferreira rodrigUes 16747901
laUdeliNo lUiz de alMeida Moraes 53441230201

laUdiceia dos saNtos MacHado 12270111
laUdoMiro garcia 12793111

laUra baNdeira da silva 66812501
laUra braga beNtes 19300301

laUra crisla cardoso ferreira 8736131
laUra de jesUs Maciel 25530001

laUra goNcalves aNdrade da silva 45880299
laUra loPes de soUsa 16813001

laUra lUcia de seNa PiNHeiro 9815111
laUra lUcia PiNHeiro serrao 18659701

laUra PeNicHe da silva 31920590101
laUra PiNHeiro de Moraes 3052111

laUra reis de carvalHo 57728000102
laUra sales viaNa 7589201

laUreNa HolaNda e silva 33839701
laUreNtiNa da silva MoNte 11824111

laUrieNi ribeiro de assUNÇÃo 8990221
laUriNda alves Pereira 58118640202

laUrita Modesto correa 12772111
laUrita vales barbosa da silva 29080701

laUro batista 202918901
laUro da silva MiraNda 13214111
laUro foNseca borceM 52455701

laYde Mattos de assUMPcao MoNtes 40280001
laYsa KisteN ribeiro rego 57049280107

laYsla biaNca dos saNtos silva 53901090101
lazaro dUtra soUza 700814701
lea ribeiro de deUs 10146001

leaNdro gabriel da silva lago 56298880204
leaNdro PiNHeiro abreU 6001300104
leceNa borges NaKaMUra 4526801

leci esPirito saNto de MeNezes 25501701
leci oliveira NasciMeNto 19945101

leide aNa ferreira loUzeiro 55851630101
leidY jaNe araUjo da silva 9632111

leila caroliNa d avila bastos 5112801
leila cHaves alves 1593111

leila cristiNa do NasciMeNto araUjo 8258111
leila de assUNcao tavares Pereira 876100101

leila do socorro ferreira da costa 74524301
leila eli vUlcao vieira 535067002

leila lUcia de oliveira soares 131960101
leila Maria NiNa ribeiro assUNcao 319285701

leila sUelY costa PiNHeiro 40006801
lelis alves da silva 19989301, 6317111

leNa vaNia de NazaretH farias da silva 567347001
leNi eUNice de Paiva brito 40616301

leNilda NogUeira cardoso goUlart 64033601
leNira da silva Pereira 23313701

leNita de seNa loUreiro reMedios 4682111
leNita NUNes cordeiro 22349201

leocadia Maria soUza laMeira 35100801
leocileia goNÇalves braga 585300102
leoMar da graca MeNdoNca 11520701

leoMira caPela de soUza 29373301
leoNarda saNtos braga 28033001

leoNardo barbosa da silva 319614301
leoNardo da Paixao rodrigUes 19176001, 3832360101

leoNardo Pereira liMa 57831190205
leoNardo saNtos de MiraNda 578510301

leoNardo siqUeira de aragao jUNior 11517121
leoNeide barreto do aMaral 14313801, 3896111

leoNete silva 319968101
leoNice de Nazare silva qUaresMa 31706301
leoNice do esPirito saNto costa 41691601

leoNice Maria da silva goMes 4812111
leoNice MartiNs de brito 1282111
leoNice MeNezes de soUza 68175001
leoNice soares saNtaNa 33299201

leoNidas eUstaqUio ferreira 29660001
leoNidas loUreiro MarqUes da silva 7950201

leoNilda ferNaNdes alves 60016402, 60016406
leoNilda PePes HerMes 14335901
leoNilda silva ferreira 26278101

leoNildes barroso de qUeiroz 6582001
leoNito jorge raMos 336077601

leoNizia baltazar goMes loNgobardi 18874301
leoNor agUiar de soUza 325721501

leoNor da assUNcao de Melo castelo 8314301
leoNor do esPirito saNto barbosa 12403111, 33041801

leoNor do esPirito saNto costa de seNa soUza 12918111
leoNor goNcalves Pereira de soUza 18483701

leoNor Maria da silva 26531402
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leoNor Moraes do NasciMeNto 24054001
leoNor NasciMeNto NogUeira 36931401

leoNtiNa barbosa sidoNio 21736001
leoPoldiNa PaNtoja de Moraes 55245301

leoPoldiNa ribeiro da silva 33754401
leticia barbosa abdoN 10336331
leticia Pereira costa 572001770101

leUliMar oliveira da silva 562481901
levY bezerra da silva 334528901

leYda lYgia aMaral serra 561764201
lia da rocHa MacHado 3536111

liberaliNa da silva goMes 567530801
liberato liMa da silva 70024001

libia da costa baNdeira 5234111
libNY barreto do aMaral 201717202
liciete costa de fraNca 3805111

lidia costa Maciel 12606111
lidia Maria dos saNtos 325708801

lidia NogUeira cardoso PoNtes 541849920101
lidia rodrigUes dos saNtos 39672901, 39672901, 39672902, 39672902

lidia saNtos de oliveira dias 94404101
lidia soares MeNdes 12841111

lidiMar rodrigUes farias 6008730101
lidY MYlla leMos dos saNtos 56882720102

lieNNe albUqUerqUe carvalHo da silva 46377901
lieNNe da silva cerdeira 19035701

lierber ferreira do esPirito saNto 5418783901
ligia Maria brito reis 1122301
liliaNa batista ribeiro 58827100302

liNa NeUsa ferNaNdes de araUjo 517419801
liNdalva batista da Piedade 52579001
liNdalva da cUNHa vilHeNa 6021111
liNdalva da silva e silva 41721101
liNdalva de abreU Passos 9291111

liNdalva de Nazare liMa Moises 4609111
liNdalva de soUza 64007701

liNdalva do carMo loPes 30762901
liNdalva ferreira de soUza 13588111

liNdalva fraNcisca elias de Paiva 39123901
liNdalva goMes silva 56997601

liNdalva Maria costa de soUza 40057201
liNdalva MartiNs de liMa 41734301

liNdalva oliveira de oliveira 66791901
liNdalva silva alMeida de oliveira 23175401

liNdaNor saMPaio boUtH 315879901
liNdaUra Moreira gUeiros 9183111

liNdolfo de alMeida garcia 3706221
liNdolfo de oliveira foNtes 334524601

liNdsaY PiNHeiro jUNior 512933802
liNo alves ferreira 20310601

liNo do socorro do esPirito saNto fUrtado 13232111
liNo rodrigUes da crUz 37970001

liNoMar do esPirito saNto ferreira 60815701
lirio cardoso 204697001

lis rosaNY dUarte scHerer 525030701
livia cristiNa galvao de liMa cavalcaNte 508158002

livia leticia NasciMeNto leal 10569221
lizarda eMilia de rezeNde cardoso 8198101

lizete ivaNilde de carvalHo 16788601
loide barbosa dos saNtos 17559501

loreNa soUza teles 59139790101
loreNzo liMa Paiva 571930670102

loris de oliveira Neves 308490601
losvaldiNo batista goNzaga 8495111

loUise KarollYNNe vascoNcelos caMPos 13441221
loUrdes de fatiMa leal ferreira araUjo 201406802

loUrdes MescoUto de Melo 9129111
loUrdes MoNteiro ferreira 65928201
loUrdes regia bastos loPes 72271501

loUrdes ribeiro de Melo 7811111
loUreNca de soUza ribeiro costa 41040301

loUreNco alves dos saNtos 49027001
loUreNco caMPelo da silva 204041701

loUreNco galvao dos saNtos 539314001
loUreNco Modesto dias 336457701

loUrival alexaNdre Perotes 6643501
loUrival da silva liMa 10022111

loUrival da silva soUza 6348701
loUrival diNiz costa 3372420101

loUrival ferreira caMPos 335568301
loUrival MoNteiro dias 9495111

loUrival NUNes de araUjo 6932901
loUrival rUfiNo de Paiva 11332111

loUrival soares do NasciMeNto 52970201
loYde soUsa Pereira liMa 10481111

lUaN oliveira braNdao 20332670101
lUaNa caroliNa HerMes ferreira 571941550101

lUaNa oliveira braNdao 20332670103
lUcas da silva albUqUerqUe 8717111

lUcas da silva ribeiro 13509331
lUcas ferreira soares 12757111

lUcas MoNteiro de PaUla da foNseca 12373331
lUcas MorYsoN de liMa teNorio 7556131

lUcas oliveira braNdao 20332670102
lUcas soUza NUNes 13623451

lUcas triNdade fialHo 11095221
lUcca dos reis NogUeira 12000334

lUceliNa galvao PiNHeiro Negrao 12694111
lUcia ataide coUtiNHo 4384201
lUcia correa sarMeNto 11828101
lUcia de fatiMa alMeida 18591402

lUcia de fatiMa da costa carvalHo 29035101
lUcia de fatiMa dos saNtos rosa 50872101

lUcia de fatiMa Pessoa felix 41856001
lUcia de fatiMa raMos Pereira 10076501

lUcia de soUza costa 47062701
lUcia gabrielle Paixao reis 336563801102

lUcia Maria calaNdriNi MUribeca 38722301
lUcia Maria Mota de soUsa 509161601
lUcia qUadros da graca 67216501

lUcia sales de Melo Nolasco 67046401
lUciaNa dos saNtos MacHado liMa 117101
lUciaNa geisa carvalHo da costa 12384111

lUciaNa silva de soUza 12430111
lUciaNe MeNezes da lUz 20436100101
lUciaNe raMos de soUsa 11064111

lUciclea goMes da silva carvalHo 503847201
lUcidalva ferreira aleixo 46958001
lUcidalva soares da silva 47528901
lUcidea cardoso MoNteiro 12278111
lUcidea carNeiro beNtes 30992301

lUcidea ribeiro ferNaNdes 38724001
lUcideia cUNHa Paiva 7338351

lUcideia silva PaNtoja 7260111
lUcila dias de oliveira 29689901

lUcila PiNHeiro goNsaga 3052001
lUcila rodrigUes goNcalves silva 50764401

lUcilda de soUsa leao 58734601
lUcilea da graca MaMore PeNa 18455101

lUcileia goMes da silva 10567411
lUcileia NasciMeNto silva 56166970104

lUcileNe PalHeta de MeNezes 55771100103
lUciliNda ferreira belUcio 3647111
lUciMar barros de oliveira 74493001

lUciMar barros do NasciMeNto 37063001
lUciMar bastos fUrtado 7536111
lUciMar braNco ribeiro 39313401
lUciMar correa braNdao 31229001
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lUciMar da costa alves 631607701
lUciMar da silva vascoNcellos 1153111

lUciMar de Matos caMPos 56865101
lUciMar leMos goNcalves 14219001

lUciMar Maria aMerico 68547001
lUciMar rocHa de brito 11070111

lUciMar rodrigUes PaNtoja 14199201
lUciNda da rocHa laMeira 505335801
lUciNda laMeira MoNteiro 60034190101

lUciNda MeNezes alves 505111801
lUciNeia PiMeNtel gUerreiro 25620001

lUciNel Maria do rego aleNcar 33872901
lUciola Maria rodrigUes siqUeira 55576201

lUciola PaNtoja PiMeNtel 41735101
lUcireNe PiNHeiro daNtas 5167910202

lUcival garcia 54981901
lUcival rodrigUes de leao 8575111
lUcivaldo balieiro garcia 339951601
lUcivaldo beNtes da silva 1188000102

lUcivaldo fraNcisco cHaves 506500301
lUcY aNgeliNa da silva 13047111
lUcY caMPos ribeiro 14352901

lUigUi caUa carvalHo de oliveira 13669331
lUis alberto da silva fraNco 520937401

lUis aNdrade dUarte 8149111
lUis berNardo sarMaNHo de oliveira 10781131

lUis carlos bastos da triNdade 6653221
lUis de Nazare brito MoNteiro 64436601, 64436601, 64436602, 64436602

lUis feliPe reis liMa 58901050102
lUis gUilHerMe foNseca d alMeida 514845601
lUis Mario das Neves figUeiredo 526762501

lUis oliveira braNdao 20332670104
lUis victor de oliveira saNtos 33809980102
lUisa leoNisa farias da silva 58678101

lUiz aMerico NoroNHa 204413701
lUiz aNtoNio eUtroPio de aNdrade 338535301
lUiz aUgUsto dias da silva jUNior 7239111

lUiz bezerra de liMa 16781901
lUiz carlos alMeida costa 510914001, 510914001, 510914001, 510914001

lUiz carlos favaroN 2906801
lUiz carlos saNtos da foNseca 335789901

lUiz carlos silva de liMa 338200101
lUiz carlos soUza cUiMar 500648101

lUiz claUdio rUffeil rodrigUes 63205801
lUiz coelHo dos saNtos 2036201

lUiz costa PiNHeiro 8751111
lUiz da coNceicao saNtos 59983201

lUiz de Nazare da costa MagalHaes 13211111
lUiz feliPe da silva barros 10081231
lUiz feliPe liMa goNcalves 571892860101

lUiz ferNaNdo aires oliveira 5722228301
lUiz ferreira liMa 39292801

lUiz geNoval da cHagas 10761111
lUiz goNzaga 601176402

lUiz goNzaga bagaNHa jUNior 8991111
lUiz goNzaga rodrigUes da silva 6069001
lUiz gUilHerMe becKMaN caMPos 339905201

lUiz gUilHerMe foNseca de soUsa 327290701
lUiz gUilHerMe galvao aMaral 32175150101
lUiz HeNriqUe lobato MiraNda 519666301

lUiz HiltoN saNtaNa reis 3081301
lUiz MariaNo raiol goMes 327479901

lUiz MeNdes de soUsa 35870301
lUiz MeNezes PoNtes 336068701

lUiz MiraNda de farias 336250701
lUiz otavio MoNteiro costa 339209002

lUiz otavio ParaeNse de soUsa 520231001
lUiz raiMUNdo dias de soUza 559787001

lUiz ribeiro da silva 12073101

lUiz rocHa da silva 28630301
lUiz rodrigUes da silva 13073111

lUiz roMUlo ferreira de oliveira 338462401
lUiz vieira de albUqUerqUe 8871111

lUiz zigoMar de soUsa 13527111, 36409601
lUiza aMato lavor 517521601

lUiza caMPelo da silva 20426140102
lUiza cHaves coelHo 12041301

lUiza coNceicao Maia de Melo 32247401
lUiza de barros Pires 38907201
lUiza de soUza Pessoa 25938101, 25938103

lUiza loPes liMa 60557301, 951330101
lUiza Maria de soUza aMaral 58185201

lUiza raiMUNda liboNati de Melo 19127201
lUseNir da silva oliveira saNtos 34076590104

lUsiNeire Nazare da silva goNcalves 21284901
lUtHier cardoso qUaresMa 35324802

lUvaNilde alves beNtes 39513701
lUzalMira loPes de soUza 46949101
lUzia aParecida de leMos 631232201

lUzia aUgUsta de soUza silva 34611001
lUzia correa de oliveira 59563201

lUzia costa borges 34081201
lUzia da caMara soUza 31979050101

lUzia da silva Maia 20029801
lUzia da silva rodrigUes 37540301

lUzia da silva saNtos 7412111
lUzia daNtas barbosa 54437001

lUzia de assUNcao soUsa 24470801
lUzia de jesUs rodrigUes de soUza 33549501

lUzia de jesUs tigre 45901101
lUzia de Nazare barros 21990801

lUzia do esPirito saNto serra 53219301
lUzia goMes daNtas MagalHaes 465070101

lUzia goNcalves da silva 60156001
lUzia NerY da silva 68299301

lUzia Paiva do NasciMeNto 45946101
lUzia PalHeta ribeiro de brito 64093001

lUzia PiNHeiro da silva 19891901
lUzia PiNto de abreU 34135501
lUzia PiNto de brito 2983111
lUzia PiNto MacHado 14309001

lUzia qUadros barbosa 322894001
lUzia ribaMar aMoriM de soUza 9334301, 9334301

lUzia saNtos de avelar 6943111
lUzia silva de Matos 31342401

lUzieNe Pereira da crUz 631212801
lUziNal goNcalves ferreira 322276401
lUziNaN de oliveira sodre 8047111
lUziNaN loPes goNcalves 39934501

lYliaN beMergUY MaNescHY 10101112
Maciel ferreira da costa 8416111

MadaleNa coiMbra de alMeida 41518901
MadaleNa PaUla de oliveira 707340101

MadeleiNe barreto dos saNtos 15114901
Magali Moraes da silva 505975501
Maisa MarqUes ribeiro 11347431
Maiza MeNdes vUlcao 54057901

MaNiUra alves 603018102
MaNoel abreU de araUjo 72502101

MaNoel alexaNdre da silva 12212111
MaNoel aNaNias de MescoUto 7733111
MaNoel aNtoNio da coNceicao 1756601

MaNoel araUjo da triNdade 204820501
MaNoel barbosa da silva 52974501
MaNoel barbosa de soUza 204549401
MaNoel batista rodrigUes 204918001
MaNoel berNardes da silva 334550501

MaNoel caMPos 14938101
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MaNoel carlos da coNceicao silva 50225101
MaNoel carlos rodrigUes Neto 1016800101

MaNoel castro de MiraNda 10545111
MaNoel cHagas PiNto 204982101

MaNoel cHaves de soUsa 320740401
MaNoel correa de MiraNda Neto 8003901
MaNoel da coNceicao cardoso 327147101

MaNoel da silva Matias 13074111
MaNoel da silva Morais 337223501
MaNoel de araUjo farias 10996111

MaNoel de jesUs alves fraNco 7090198
MaNoel de jesUs correa 5277251

MaNoel de jesUs da costa MacHado 339124801
MaNoel de jesUs da silva cariPUNa 508093201, 508093201

MaNoel de jesUs lUcas da crUz 700912701
MaNoel de jesUs rosa 10318111
MaNoel de Paiva vieira 203877301

MaNoel de soUza goNcalves 320629701
MaNoel de soUza saraiva 202940501, 202940501
MaNoel do rosario liMa 42764001

MaNoel do rosario oliveira raMos 13089111
MaNoel doMiNgos da silva correa 203155801

MaNoel dos reis ferreira 65097801
MaNoel dos reMedios da cUNHa goNcalves 6144111, 6144112

MaNoel dos saNtos 204869801
MaNoel dos saNtos de liMa PiNto 203057801

MaNoel dos saNtos ferreira 1894560102
MaNoel dos saNtos ferreira filHo 7306530103

MaNoel dUarte ferreira 5887401
MaNoel elielsoN MoNteiro ribeiro 512441701
MaNoel fabiaNo cardoso da costa 515973303

MaNoel farias da silva 32675501
MaNoel farias de soUsa 1660220101

MaNoel ferNaNdes da costa 325359701
MaNoel ferNaNdes goMes 203874901

MaNoel ferreira das Neves 2196570101
MaNoel ferreira PaNtoja 336801701

MaNoel figUeira de carvalHo 9339401
MaNoel fraNcisco da silva carvalHo 11606111

MaNoel fraNcisco dos saNtos 9273111
MaNoel freire de oliveira 336579401
MaNoel freitas de araUjo 7121111

MaNoel HeNriqUe das cHagas PalHeta 5003161
MaNoel jaqUes sodre 11460111
MaNoel jose da silva 4334601

MaNoel jose dos saNtos 8185111
MaNoel josUe dos saNtos teixeira 5144380102
MaNoel lUcival da silva oliveira 582693401, 582693401, 582693401, 582693401
MaNoel Maria rodrigUes PiNto 202751801

MaNoel Melo da costa 11690111
MaNoel MeNezes tavares 203569301

MaNoel Messias NUNes da silva 338353901
MaNoel MiraNda barbosa 13389111
MaNoel Modesto Macedo 337184001
MaNoel Modesto PiNHeiro 335539001

MaNoel MoNteiro 340620201
MaNoel MoNteiro botelHo 76095101

MaNoel Moraes liMa 557440401
MaNoel Nagib correa dos saNtos 21882001

MaNoel NasciMeNto freitas 510198001rv
MaNoel oliveira da silva 7009121
MaNoel PaUliNo da silva 37980801
MaNoel PaUlo da silva 334547501
MaNoel Pedro xavier 334759101

MaNoel Pereira da costa 340067001
MaNoel Pereira da rocHa 612077601

MaNoel raiMUNdo Pereira de Moraes 1001610101
MaNoel raiMUNdo teNorio rodrigUes 6768530101

MaNoel ribaMar NasciMeNto Melo 1335801

MaNoel ribeiro afoNso 13086111
MaNoel ribeiro ferNaNdes 13302111
MaNoel rodrigUes da silva 324760001
MaNoel rodrigUes de soUza 55112001

MaNoel rosa de alMeida 11761111
MaNoel soares Moraes 202562001
MaNoel soUsa cUNHa 490770101

MaNoel teixeira de oliveira 327554001
MaNoel teixeira do esPirito saNtos 204600801

MaNoel teles rodrigUes 204919801
MaNoel teodoro do NasciMeNto 48427001

MaNUel barbosa da silva 202637601
MaNUel beNedito cardoso da silva 506157101

MaNUel figUeiredo Neto 308389601
MaNUel flavio cardoso dos saNtos 580811101

MaNUela PaNtoja da silva 56841880106
Mara ceres fraNco de aNdrade soUza 326660501

Mara coNceicao gil loPes 54927401
Mara de jesUs Mota Mafra 51632850102

Mara Nazare tavares ferreira 66323901
Mara NoeMia NerY tozzi 533272901

Mara rUbstaiN PalHeta de soUza 2015111
MaracY da  silva soares 32343801

Marcela joicY rocHa MartiNs 9453231
MarceliNa alMeida saraiva 39001101
MarceliNa oliveira silva 28157301

MarceliNa PaUla NUNes Pereira 30025001
MarceliNa vilHeNa de alMeida 34992502

MarceliNo alves de soUza 5045111
MarceliNo saNtos azevedo 204500101
MarceliNo silva MarqUes 500055601

Marcelo aUgUsto coelHo da silva 57293000104
Marcelo aUgUsto de Melo e silva 5008521

Marcelo bastos dos saNtos 13419111
Marcelo Melo de barros 72751201

Marcelo MesqUita da Paixao 8494111
Marcelo riva da silva 573143701rv

Marcesia alMeida cHaves 11376111
Marcia cileNe costa PaNtoja 533589201

Marcia ferreira ferreira 33742620102
Marcia lazaro 7771121

Marcia MoNteiro rodrigUes cHaves 630094402
Marcia roberta de soUza dUtra de Moraes 3106111

MarciaNa da silva e silva 6571111
MarcileNe MartiNs de oliveira 52001300103

MarcileNe rodrigUes dos saNtos 154820102
Marcio de Paiva barreiros 7894111

Marcio jose do NasciMeNto silva 520859901
Marcio roseMberg de brito salgado 32692480102

Marcio sidclaY ferreira saNtos 3986241
Marcio soUza ferreira 516224601

Marco aNtoNio beNtes rodrigUes 540800801
Marco aNtoNio da silva alves 55077070301

Marco aNtoNio saNtaNa ferreira 340506001
Marcos alves 5933460102

Marcos aNdreY dos saNtos Modesto 12842231
Marcos aNtoNio de qUeiroz leMos 511325303rv

Marcos aNtoNYo soUsa silva 55971880102
Marcos de soUza MaNcio 201927201, 999100105

Marcos ferraz berbel 504003501
Marcos gabriel MartiNs beNtes 12001121

Marcos rogerio dos saNtos correa 57105602
Marcos silva ferreira 9244111

Marcos viNiciUs braNdao de liMa 5721457801rv
Marcos viNiciUs reis saNdiM 572109450102

MarelY aMaral de Melo 29247801
Margarete feio boUlHosa 11784601, 11784601
Margarete Pereira de aviz 34064201

MargaretH do socorro PiNto dos saNtos 51545370101
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Margarida cardoso de soUsa 13650141
Margarida da silva Matos 4758111

Margarida fraNcisca da silva 44452901
Margarida Maria da foNseca 30927301
Margarida MartiNs lobato 34515601

Margarida PoNciaNo de oliveira 38601401
Margarida rodrigUes de freitas 21789101

Margarida triNdade liMa 65653401
Maria  de jesUs liMa MarqUes 138540101

Maria  jose  Malato  barbosa PaUla 5565800102
Maria adaldiNa alves tobias 29592201

Maria adalgisa Prestes dos saNtos 55000001
Maria agostiNHa da coNceicao soUsa 20430701

Maria agostiNHa de oliveira rodrigUes 2437111, 30969901
Maria agriPiNa da silva goMes 325922601

Maria agUiar de liMa 23436201
Maria aida da costa 32675800101

Maria alba fraNco Piteira 11068001
Maria alba raMos liMa 33023001

Maria alberNas braga da coNceicao 49946301
Maria aldeNora PiNto assUNcao 41070501

Maria alderiNa bartoloMeU da silva soUza 12481801
Maria aldeviNa Matos cUNHa 52111601

Maria alexaNdra feliPe dUarte 9827111
Maria alexaNdre da silva 48596901

Maria alexaNdre de soUza saNtos 53922801
Maria alice alMeida Nobrega 50849970102
Maria alice batista dos reis 10339111

Maria alice de oliveira Peixoto 47269702
Maria alice faria saNtos dos saNtos 507175501

Maria alice foNseca araUjo 12169111
Maria alice goMes alfaia 33522500101

Maria alice MeNdes de soUsa 31974001
Maria alice NasciMeNto dos saNtos 7258970101

Maria alice seNa ferreira 26129701
Maria alicia MeNdes baia 55777560102

Maria alMeida beNtes 325626001
Maria alMeida da silva 12465111

Maria alMeida de figUeiredo 33376001
Maria alves carvalHo 3116371

Maria alves da lUz 12530111
Maria alves de araUjo 14459201

Maria alves de liMa soares 22051501
Maria alves de oliveira 48002901

Maria alves saraiva 12573111
Maria aMbrosiNa de soUza castro 11430801
Maria aMbrosiNa soares de soUsa 16997801

Maria aMelia alves do esPirito saNtos 315768701
Maria aMelia aNaisce de aviz 65151601

Maria aMelia bitteNcoUrt Mocbel 54580501
Maria aMelia coelHo de oliveira 2733111

Maria aMelia da lUz soUza 67429001
Maria aMelia de soUsa boUcao 321930501
Maria aMelia do vale MeNdoNca 5868111
Maria aMelia laMeira PiMeNtel 40455101

Maria aMelia qUeiroz Moreira da silva 77125201
Maria aMelia WaNzeler PiNto 20274960101
Maria aNa PiNHeiro MiraNda 506712001

Maria aNa rosa das cHagas ribeiro 50360601
Maria aNa teUca MoNteiro da silva 8431351
Maria aNdreliNa correa MacHado 49143801

Maria aNgela abraHao da silva 34912701
Maria aNgelica costa freire 5362701
Maria aNgelica goMes costa 31977501

Maria aNgeliNa da rocHa alves 634950102
Maria aNgeliNa rosetti 48815101

Maria aNizia MoNteiro do NasciMeNto 630381101
Maria aNtoNia botelHo fUziel 10687111

Maria aNtoNia da silva ii 42635001

Maria aNtoNia de brito silva 20435210104
Maria aNtoNia de loUrdes de oliveira NUNes 4298111

Maria aNtoNia de soUza correa 538720501
Maria aNtoNia ferreira da silva 21160501

Maria aNtoNia ferreira dos saNtos 10128111
Maria aNtoNia goMes 5111111

Maria aNtoNia jose de jesUs 9240331
Maria aNtoNia Peixoto rebelo 51023801
Maria aNtoNia silva bezerra 8617111
Maria aNtoNia sodre da silva 13083111

Maria aNtoNiNa da silva daMasceNo 2457111
Maria aNUNciacao costa da costa 17479301

Maria aParecida albUqUerqUe de araUjo 47343001
Maria aParecida de soUza 9519221

Maria aParecida legUli 77634301
Maria aParecida Matos dos saNtos 6190501

Maria aParecida Nocetti 27550601
Maria aParecida sarMaNHo PacHeco 29653801

Maria aParecida soUza silva 11214112
Maria arlete de soUza silva 321201

Maria arlete NasciMeNto de PaUla 34034001
Maria arlete sales da silva 11921111

Maria assUNcao alves de soUza 30589801
Maria assUNcao barra 55201101

Maria assUNcao dos aNjos 27261201
Maria assUNcao PatrociNio da crUz 5167111

Maria aUgUsta cardoso da silva 40332601, 40332605
Maria aUgUsta das Neves Maia 11088401

Maria aUgUsta de soUsa NasciMeNto 12695111, 37084301
Maria aUgUsta dos raMos aMaral 31876001
Maria aUgUsta dos saNtos aMoriM 68350701
Maria aUgUsta MoNteiro MeNdes 515029901

Maria aUrea batista de soUsa 13591111
Maria aUrea gUerreiro da silva 68108301

Maria aUrelia dUarte NUNez 17674501
Maria aUrora alves leal 16811401

Maria aUxiliadora bezerra da silva 54276801
Maria aUxiliadora Madeira rodrigUes 918188050199

Maria aUxiliadora Melo gUiMarÃes 9910111
Maria aUxiliadora PerPÉtUo dos saNtos 12308111
Maria aUxiliadora rodrigUes de aMoriM 1633121

Maria aveliNa dias dos saNtos goNcalves 23946101
Maria barbosa da silva i 40747001

Maria barroso silva 18963401, 8490111
Maria batista da silva 62200199

Maria batista farias PiNHeiro 51683250101
Maria beleM boloNHa seriao 8007111

Maria beNedita aqUiNo serrao 55192901
Maria beNedita batista 8842221

Maria beNedita cavalHeiro MaUes 6001210101
Maria beNedita da costa Meireles 14879201

Maria beNedita da silva NasciMeNto 49231001
Maria beNedita de jesUs brito ferreira 15151301

Maria beNedita dias soeiro 3442111
Maria beNedita dos saNtos MeNdes 327053001

Maria beNedita leal saNtareM 6113111
Maria beNedita MeNdoNca Pereira 26048701
Maria beNedita teNorio saNtaNa 8624111
Maria beNta MoNteiro da costa 20364360101
Maria bereNice cHaves de soUza 29748801

Maria bereNice dias e dias 19629001
Maria berNadete costa de Medeiros 68323001

Maria berNadete Padre saNtaNa 6174301
Maria berNardiNa de MiraNda saNtos 20455201

Maria betaNia sales de liMa 48868201
Maria bezerra alves 32753001

Maria borges de brito e silva 6959111
Maria borges ferreira 551058901

Maria brasiliNa dos saNtos alves 21115001
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Maria brito caMPos 13330111
Maria brito de araUjo 4559111

Maria brito Pereira 33517690101
Maria brito vale do NasciMeNto 34895301
Maria cacilda Medeiros soares 9152901

Maria caNdida barros braga 18337701
Maria caNdido ribeiro ferreira 9543111

Maria cardoso correa rodrigUes 28017801
Maria cardoso liMa 14985301

Maria carMelita de ataide 326469601
Maria carvalHo de oliveira 16521201

Maria castro silva 20762401
Maria cecilia MiraNda rodrigUes 55033701
Maria cecilia PoMPeU de barros 55157001

Maria celes de araUjo carMo 11706401
Maria celeste cordeiro freire 5671111

Maria celeste correa 664131
Maria celeste costa PortilHo 41663001
Maria celeste da silva silva 18813101

Maria celeste de oliveira carNeiro 11049301
Maria celeste Pereira 26350801

Maria celestiNa soUza esPiNdola 52986901
Maria celi dos reis saNta brigida 11837001

Maria celia cardoso teNorio torres 47895401
Maria celia da silva alves 6835111

Maria celia de oliveira soUza 5062111
Maria celia de seNa MeNdes 32615101
Maria celia de soUza Merces 52590101

Maria celia MiraNda 64133201
Maria celia PaNtoja MacHado 20679201
Maria celia valois goNcalves 325367801

Maria celiNa Medeiros bararUa 2593111
Maria cezariNa correa leite 41101901

Maria cidalea MoUra de barros 31246001
Maria cidelciNa cHaves fraNco 65469801

Maria cidelice de oliveira aNgeliM 39507201, 9834111
Maria clara batista ribeiro 58827100303

Maria clara ferreira de oliveira 7460111
Maria clea da silva 15054101

Maria cleide cardoso daMasceNo 54775101
Maria cleide de carvalHo liMa 54834001

Maria cleMeNtiNa correa da silva 33324701
Maria cleMeNtiNa s rodrigUes 21908801

Maria cleri loPes 23478801
Maria cleUde de oliveira soUza 56905360102

Maria coaracY Pereira dos saNtos 7478111
Maria coeli rocHa de soUza 35018401

Maria coNceicao freitas 29561201
Maria coNceicao rodrigUes MarqUes 571904130201

Maria coNceiÇÃo graciliaNo de seixas 34077401
Maria coNstaNtiNa Pereira dos reis 10762111

Maria correa bUeNo 28057701
Maria correa de aNdrade crUz 17488201

Maria costa silva 27416001
Maria cottas lisboa raYol 30989301

Maria creUsa de soUza goMes 12333101
Maria creUza goMes de oliveira 25328601
Maria creUza tiago de azevedo 55395601
Maria crisolita de Moraes Paes 13287113, 15100901

Maria cristiNa costa dos saNtos 2673501
Maria cristiNa da silva ribeiro 32469060101
Maria cristiNa de soUza PalHeta 33460640102
Maria cristiNa de soUza saNtos 3669111
Maria cristiNa soUza assUNcao 1888160102
Maria cristiNa valeNte saNtos 12502441

Maria da aNUNciacao rodrigUes loPes 46171701
Maria da asseNcao PacHeco Melo 4287010107

Maria da assUNcao costa 15080001
Maria da coNceicao abreU Novaes 9214201

Maria da coNceicao alcaNtara silva 54529450105
Maria da coNceicao alves ferreira 72937001

Maria da coNceicao baNdeira 49323601
Maria da coNceicao barbosa 67041301

Maria da coNceicao batista da silva 7197231
Maria da coNceicao bragaNca de soUsa 17713001, 7927111

Maria da coNceicao caMPos da silva 28612501
Maria da coNceicao carNeiro oliveira 319947902

Maria da coNceicao cezar 551981001
Maria da coNceicao correa da Natividade 20472090101

Maria da coNceicao correa saraiva 18343101
Maria da coNceicao costa 326415701

Maria da coNceicao costa saNtos 516768001
Maria da coNceicao da costa 328126401
Maria da coNceicao de liMa 49209401, 49209404

Maria da coNceicao de soUza rocHa 321510501
Maria da coNceicao dos reis MartiNs 39339801

Maria da coNceicao dos saNtos 31813201
Maria da coNceicao dUraNs carvalHo 18928601
Maria da coNceicao eNgelHard Norat 34630601

Maria da coNceicao ferreira alves 49105501
Maria da coNceicao ferreira e silva 520819001

Maria da coNceicao ferreira i 25362601
Maria da coNceicao foNseca liMa 15120301

Maria da coNceicao freitas 36410001
Maria da coNceicao fUrtado sobriNHo 8889701
Maria da coNceicao goMes dos saNtos 33426001

Maria da coNceicao goMes liMa 37426101
Maria da coNceicao goNcalves ferreira 18470501, 18470501

Maria da coNceicao jUsto vidal 25622601
Maria da coNceicao lisboa gaia 517205501

Maria da coNceicao MacHado saMPaio 61207920101
Maria da coNceicao MarqUes leal 48480601
Maria da coNceicao Matos Peixoto 601187002

Maria da coNceicao MaUes de abreU 325736301
Maria da coNceicao MiraNda saNtos 518290101
Maria da coNceicao Motta coNceicao 579352103

Maria da coNceicao MoUra dos saNtos 28995701
Maria da coNceicao oliveira Peres 20252640101, 40293101
Maria da coNceicao PalHeta liNo 8482111

Maria da coNceicao PaNtoja 7115111
Maria da coNceicao Pereira 327741001

Maria da coNceicao Pereira da silva 32808960101
Maria da coNceicao Pereira da silva 50503001
Maria da coNceicao PiNHo da rocHa 28101801
Maria da coNceicao PiNto HolaNda 308491401

Maria da coNceicao rodrigUes 26643401
Maria da coNceicao saNtos da silva 507142901rv

Maria da coNceicao saNtos silva 78516401
Maria da coNceicao silva oliveira farias 45080401

Maria da coNceicao soUsa 21616001
Maria da coNceicao tavares 45467201

Maria da coNceicao torres da costa 9853101
Maria da coNceicao vieira qUeiroz 23026001

Maria da coNceicaoo saNtos vascoNcelos 206111
Maria da coNceiÇao de alMeida ribeiro 12861111
Maria da coNceiÇao NUNes rodrigUes 325368601

Maria da coNceiÇÃo dias KlaUtaU ferreira 8853111
Maria da coNceiÇÃo dos saNtos Mota 13015111
Maria da coNsolacao goMes de soUza 11295001
Maria da coNsolacao lobo de alMeida 41676201

Maria da coNsolacao oliveira dos reis 8581111
Maria da coNsolacao rocHa rePolHo 25907101

Maria da coNsolaÇÃo zagUi 12718111
Maria da costa 8593111

Maria da costa Mota 2681111
Maria da costa PaNtoja 20487001

Maria da costa rodrigUes leao 14837701
Maria da diviNdade jorge Pereira 316758501
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Maria da foNseca costa 10467121
Maria da foNseca MacHado 24464301

Maria da gloria boUlHosa caPUto 18900601
Maria da gloria cardoso raMos 33296801

Maria da gloria carvalHo castro 315091701100
Maria da gloria dias de soUsa 319402703

Maria da gloria goMes HeNriqUe 41843901
Maria da gloria leite barra 7203720101

Maria da graca botao de Macedo 47847401
Maria da graca crUz vieira 8603701

Maria da graca ferreira 60175601
Maria da graca goMes NePoMUceNo 11219111

Maria da graca KHoUrY aMiM 321994101
Maria da graca laMeira NasciMeNto 9983001
Maria da graca Navarro de soUza 5240111

Maria da graca oliveira oeiras 326479301
Maria da graca saNtos tavares 52446801

Maria da graca soUza 39233201
Maria da gUia loPes filHo 514723901

Maria da Paixao viaNa 517085001
Maria da PaixÃo costa 9457111

Maria da Paz de soUza figUeiredo 32274101
Maria da Paz ferNaNdes reis de soUza 41063201

Maria da Paz PiNto MoNteiro 17376201
Maria da ProvideNcia castro da silva 5374111

Maria da ProvideNcia tavares de qUeiroz 67579201
Maria da rosa bUlHoes 47058901

Maria da se PiNto dos reis 29420901
Maria da silva acacio 39495501
Maria da silva barros 6368111
Maria da silva caetaNo 15115701
Maria da silva dUarte 34120701
Maria da silva NUNes 49098901

Maria da silva ribeiro i 35455401
Maria da soledade dos saNtos albUqUerqUe 24657301

Maria da solidade dias da silva 66564901
Maria dalva soares de alMeida 68086901

Maria daMiaNa de soUsa 75843401
Maria darcY araUjo do rosario silva 51070001

Maria darcY cardoso rodrigUes 54792101
Maria das dores barbosa vieira 20457020101

Maria das dores bitteNcoUrt de soUza 5543111
Maria das dores de castro e costa 768111

Maria das dores do NasciMeNto costa 4925111
Maria das dores MiraNda Pereira 54707701

Maria das dores Pereira 33880001
Maria das dores PiNto de castro 19319401

Maria das dores silva 7955111
Maria das dores terra da triNdade 3439510101

Maria das gracas  PortilHo dos saNtos 9224001
Maria das gracas afoNso de oliveira 20244401, 20244401

Maria das gracas alMeida da silva 24840101
Maria das gracas alves da cUNHa 6860111

Maria das gracas azevedo dos aNjos 32664001
Maria das gracas azevedo MeNdes 34181901
Maria das gracas barbosa NUNes 40333401

Maria das gracas braga liMa 37836401
Maria das gracas braUN fagUNdes 1731001
Maria das gracas braz MoNteiro 53671701
Maria das gracas cabral cereja 1931111

Maria das gracas caPistraNo da costa 1985790101
Maria das gracas castor dos saNtos 8202301

Maria das gracas coNceicao de alMeida 52648701
Maria das gracas correa dos saNtos 52695901

Maria das gracas costa da silva 6563111
Maria das gracas da costa crUz 54748401

Maria das gracas da costa rodrigUes 20645801
Maria das gracas da cUNHa NasciMeNto 19384401

Maria das gracas da silva 319426401, 319426401, 319426401, 319426401

Maria das gracas da silva saNtos 22869901
Maria das gracas daNtas barreto 1379111
Maria das gracas daNtas de soUza 35720001

Maria das gracas das Neves MoNteiro 29541801
Maria das gracas de farias e silva 25317001

Maria das gracas de farias lira 52089601
Maria das gracas de farias Paiva 35665401

Maria das gracas de MesqUita rocHa 56803101, 56803101
Maria das gracas de Moraes MiralHa 324912301

Maria das gracas de soUza Matos 5107101
Maria das gracas de soUza reis 12554111
Maria das gracas diNiz de diNiz 1059701
Maria das gracas do carMo leao 55391301

Maria das gracas dos saNtos silva 36673001
Maria das gracas dos saNtos vascoNcelos da silva 32935501

Maria das gracas farias Moraes 66018301
Maria das gracas farias rocHa 30950801, 30950801

Maria das gracas ferreira 31163401
Maria das gracas ferreira goMes 19560001

Maria das gracas ferreira vercosa 64555901
Maria das gracas figUeiredo do carMo 11433201, 11433201

Maria das gracas foNseca MoNteiro 4408111
Maria das gracas freitas e silva 7802601
Maria das gracas goMes oliveira 77637801

Maria das gracas goMes sarMeNto 37129701
Maria das gracas lavareda dos saNtos 517409001

Maria das gracas liMa dos saNtos 26670101
Maria das gracas lobo de oliveira 34326901
Maria das gracas loPes triNdade 42222301
Maria das gracas Macedo Pereira 22121001

Maria das gracas MagalHaes de jesUs 33690401
Maria das gracas MartiNs 31353001

Maria das gracas Matos costa 72135201
Maria das gracas MoNteiro barbosa 37973501

Maria das gracas Moraes soUza 2045440102
Maria das gracas Morais lobo MalcHer 13331111

Maria das gracas Mota bezerra 30144201
Maria das gracas MoUrao de soUsa 49008301

Maria das gracas NasciMeNto de soUsa 26049501
Maria das gracas Neves dos saNtos 50840301
Maria das gracas oliveira da silva 509911001

Maria das gracas Paiva bessa 51265601, 9139111
Maria das gracas Pereira da silva 11404901

Maria das gracas PiNHeiro MarqUes 33686601, 33686609
Maria das gracas PiNto Pereira 54997501

Maria das gracas qUeiroz de soUza 6517271
Maria das gracas raMos foNseca 8181111
Maria das gracas ribeiro braga 52213901

Maria das gracas rodrigUes 20173101
Maria das gracas rosario de carvalHo 50559501

Maria das gracas rUivo de araUjo 19752101
Maria das gracas saMPaio do MoNte 319327601

Maria das gracas saMPaio MeNescal de soUza 24145801
Maria das gracas saNta rosa da silva 35928901

Maria das gracas saNtos da costa 18061001
Maria das gracas saNtos de jesUs 38514001
Maria das gracas saNtos ferreira 19933801
Maria das gracas saNtos oliveira 42924401
Maria das gracas silva dos reis 19009801

Maria das gracas silva dUtra 3286331
Maria das gracas silva ribeiro 12172111

Maria das gracas siMoes de Macedo Yared 10572113
Maria das gracas soares da silva 32169500103
Maria das gracas soUza araUjo 36043001

Maria das gracas teofilo dos saNtos 6082111
Maria das gracas vieira carvalHo 41732701
Maria das gracas vieira KobaYasHi 13551111

Maria das gracas vieira PiNto 62659701
Maria das gracas vilHeNa barbosa 64171501
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Maria das graÇas corecHa de oliveira 6880391
Maria das graÇas MartiNs 13451111

Maria das graÇas rodrigUes da costa 10296221
Maria das Merces alves goNcalves 23189401

Maria das Merces coelHo costa 30904401
Maria das Merces da silva soares 48114901
Maria das Merces lagoia Macedo 64005001
Maria das Merces Matos de soUza 7604111

Maria das Merces MoNteiro 1911111
Maria das Merces Pires de brito 54836701

Maria das Merces PortilHo saNcHes 9470111
Maria das Merces viNagre MacHado 7889111
Maria das Neves barros de oliveira 33637801

Maria das Neves bastos ribeiro 12583111
Maria das Neves costa 9332111

Maria das Neves leal barata 5557111
Maria das Neves rodrigUes da silva 10974111

Maria das Neves saNtos alMeida 64469201
Maria das Neves sierro 67327701
Maria das Neves silva 7488111

Maria das Neves soares rodrigUes 8819111
Maria das rezes Pereira de soUza 41134501
Maria daviNa PaNtoja rodrigUes 20504401

Maria de aNgeliM PalHeta 6103111
Maria de araUjo liMa 44522301

Maria de barros NUNes 41486701
Maria de barros oliveira 3617710102

Maria de beleM bastos alvares 30432801
Maria de beleM cavalcaNte lessa 49106301

Maria de beleM cavalcaNte MaMede 29621001
Maria de beleM de oliveira MaUes 31193601

Maria de beleM graiM cardoso 31373401
Maria de beleM silva garcia 12162111

Maria de betaNia de soUza fraNco viaNNa 316751801
Maria de betaNia soUsa brito 52149301

Maria de fatiMa araUjo PiNHeiro 55759230104
Maria de fatiMa barbosa da costa 51799390101

Maria de fatiMa barros rosa 39042901
Maria de fatiMa batista PiNHeiro 319569401
Maria de fatiMa blaNco Negrao 5063111

Maria de fatiMa borges MagalHaes 5720289701
Maria de fatiMa braga 58751601

Maria de fatiMa brito raMos 8209111
Maria de fatiMa caMPos azevedo da costa 22769201

Maria de fatiMa carvalHo alves 66479001
Maria de fatiMa castro de soUza 41095001

Maria de fatiMa cavalcaNte vascoNcelos 18456001
Maria de fatiMa cordeiro cardoso 38809202

Maria de fatiMa cordeiro de oliveira 58625001
Maria de fatiMa da Mota rodrigUes 28963901
Maria de fatiMa da Paz felizardo 1095840101
Maria de fatiMa da silva araUjo 77632701
Maria de fatiMa da silva coelHo 318699701, 318699701
Maria de fatiMa da silva PiNHo 10889111

Maria de fatiMa da silva saNtos 21238501
Maria de fatiMa de araUjo castro 33746880102
Maria de fatiMa de carvalHo sales 19772601

Maria de fatiMa de liMa 517407401
Maria de fatiMa de MagalHaes laMas 53565601

Maria de fatiMa de soUza Moraes 6654141
Maria de fatiMa diNiz bisi dos saNtos 315301001, 315301003
Maria de fatiMa do NasciMeNto cHaves 35548801

Maria de fatiMa do socorro Pereira dos Passos 59808901
Maria de fatiMa dos saNtos 50191301

Maria de fatiMa dos saNtos costa 8162111
Maria de fatiMa dos saNtos NasciMeNto 7454111

Maria de fatiMa eUfrasio barbosa 7506241
Maria de fatiMa ferreira rodrigUes 21582101
Maria de fatiMa figUeiredo barros 2836650103

Maria de fatiMa foNseca da silva araUjo 32898701
Maria de fatiMa foNseca vieira 53674102

Maria de fatiMa galdiNo da rocHa 507099601
Maria de fatiMa goMes de liMa 25769901

Maria de fatiMa gUrgel de oliveira cerqUeira 6576111
Maria de fatiMa gUrjao leite 53592301

Maria de fatiMa lobato ferreira 10359401
Maria de fatiMa Marreiros saldaNHa 38518201

Maria de fatiMa MartiNs de soUza 10089221
Maria de fatiMa MascareNHas ferreira 73264801
Maria de fatiMa MascareNHas siMoes 150301

Maria de fatiMa Melo dos saNtos 516325001
Maria de fatiMa Moreira rUffeil 9921001

Maria de fatiMa oliveira 9110017901
Maria de fatiMa PalHeta aMaral 57084201

Maria de fatiMa PaNtoja qUaresMa 561415501
Maria de fatiMa ParagUassU Macedo 11892302

Maria de fatiMa Pascoa viegas 67492301
Maria de fatiMa Pereira de liMa 19939701

Maria de fatiMa PiNHeiro de araUjo 46302701
Maria de fatiMa PiNHo alMeida 560942901

Maria de fatiMa Praseres cardoso do NasciMeNto 56298610201
Maria de fatiMa qUadros rodrigUes 50863201
Maria de fatiMa qUeiroz dos saNtos 631768501
Maria de fatiMa rodrigUes alMeida 48142401
Maria de fatiMa salHeb rodrigUes 1623111

Maria de fatiMa silva da rocHa 19299601
Maria de fatiMa silva de oliveira 34403601

Maria de fatiMa silva lira 1868111
Maria de fatiMa silva Paixao 52311901

Maria de fatiMa soares da silva 319326801
Maria de fatiMa soares NasciMeNto 9944111

Maria de fatiMa soeiro da silva 4822401
Maria de fatiMa soUza Moreira 68160101

Maria de figUeiredo braga 318421801
Maria de freitas cordovil 9583111

Maria de jesUs correa de soUza 11127111
Maria de jesUs costa e silva 50139501
Maria de jesUs cristo abreU 54382901

Maria de jesUs cUNHa de soUza 30189201
Maria de jesUs da silva costa 51010601
Maria de jesUs da silva rosa 316645701

Maria de jesUs de soUsa aNdrade 59506301
Maria de jesUs de soUza cUNHa 35606901, 6949111, 6949112

Maria de jesUs e silva 40323701
Maria de jesUs esteves MoNteiro 13603111
Maria de jesUs goMes dos saNtos 322325601

Maria de jesUs gUrgel saNtos 918495490199
Maria de jesUs PiMeNta da costa 45673001
Maria de jesUs PoNtes aMador 45001401

Maria de jesUs rodrigUes da costa 23018901
Maria de jesUs soUsa ferreira 59645001
Maria de jesUs soUza PalHeta 507763001
Maria de liMa cordovil baia 32754690107

Maria de liMa PortilHo 77650501
Maria de loUrdes agUiar ferraz 6322111

Maria de loUrdes alcaNtara rebelo 27047401
Maria de loUrdes aleixo de aMoriM 15081901

Maria de loUrdes araUjo liNs 46157102
Maria de loUrdes baNdeira lobo 67971201

Maria de loUrdes barros dos saNtos 13112111
Maria de loUrdes bastos de liMa 37560801

Maria de loUrdes caMara 21161301
Maria de loUrdes carvalHo da costa 7975111

Maria de loUrdes carvalHo de MiraNda 59245501
Maria de loUrdes cavalcaNte alves 9981111

Maria de loUrdes cavalcaNte de oliveira 12436112
Maria de loUrdes cavalcaNte de oliveira 11139211

Maria de loUrdes cezar dias 2784701
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Maria de loUrdes cHaves ribeiro 5872111
Maria de loUrdes cordovil soares 31338601, 3853100101

Maria de loUrdes correa de carvalHo 62727501
Maria de loUrdes costa da silva 325983801
Maria de loUrdes crUz saNtaNa 10390111

Maria de loUrdes da costa e freitas 8429111
Maria de loUrdes da silva 517187301
Maria de loUrdes da silva 1892111

Maria de loUrdes da silva borges 48925501
Maria de loUrdes da silva MagalHaes 33788610101
Maria de loUrdes da silva PiNHeiro 11191111
Maria de loUrdes da silva saNtos 19876501

Maria de loUrdes de carvalHo Macedo 31603201
Maria de loUrdes de Moraes liMa 9680111

Maria de loUrdes de oliveira barata 6071111
Maria de loUrdes de oliveira cHaves 20499401
Maria de loUrdes de siqUeira saNtos 514205901
Maria de loUrdes de soUza oliveira 809690101, 809690201

Maria de loUrdes do NasciMeNto 58559901
Maria de loUrdes dos saNtos fraNca 36031701
Maria de loUrdes dos saNtos goMes 7985111

Maria de loUrdes dos saNtos NasciMeNto 7875111
Maria de loUrdes freitas ferreira 6914111
Maria de loUrdes goes ferreira 64416101

Maria de loUrdes gUedes MeNezes 31158801
Maria de loUrdes gUedes Pereira 1768001

Maria de loUrdes gUerreiro de carvalHo 32728001, 32728002
Maria de loUrdes HercUlaNo correa 10359111

Maria de loUrdes laMeira 36965901
Maria de loUrdes leite 10193111

Maria de loUrdes lobato correa 10369231
Maria de loUrdes lobato de Melo 10716211

Maria de loUrdes MartiNs da silva 4894221
Maria de loUrdes Matos Pereira 52239201

Maria de loUrdes Medeiros PiNHeiro 4182111
Maria de loUrdes Melo cordeiro 17747401

Maria de loUrdes MiraNda de soUsa 324592601
Maria de loUrdes MoNteiro feitosa 29701101
Maria de loUrdes MoUta PiNHeiro 8316001

Maria de loUrdes NasciMeNto corvello 32044701
Maria de loUrdes NasciMeNto da silva 3801800101

Maria de loUrdes NUNes da silva 33953901
Maria de loUrdes oliveira saNtos 41574002

Maria de loUrdes Pereira de farias 7541801
Maria de loUrdes Pereira saNtos 8681111
Maria de loUrdes Pires da silva 14391001

Maria de loUrdes rabelo MartiNs 3770121
Maria de loUrdes raiol da silva 39362201

Maria de loUrdes rodrigUes goNcalves Neves 32154740101, 37808901
Maria de loUrdes rodrigUes siqUeira 13473111

Maria de loUrdes sa MoreNo soUsa 44485501
Maria de loUrdes silva 47969101

Maria de loUrdes silva de soUsa 506638701
Maria de loUrdes silva foNseca 325851301
Maria de loUrdes silva ribeiro 60546801
Maria de loUrdes soUza Nobre 11099111

Maria de loUrdes vale de farias 10628111
Maria de loUrdes vascoNcelos da silva 315546301
Maria de loUrdes vascoNcelos da silva 12182111

Maria de loUrdes vieira da silva 4880111, 58197601
Maria de lUrdes caMPos ferNaNdes 8021111

Maria de MagalHaes liMa 19670301
Maria de Melo figUeiredo 14908001

Maria de Nasare Maia saMPaio saNtaNa 19325901
Maria de Nazare agUiar da rosa 198520101

Maria de Nazare aleNcar 41032201
Maria de Nazare alMeida da graca 319484101

Maria de Nazare alves 327050501
Maria de Nazare alves da silva 24355801

Maria de Nazare araUjo da silva 11212701
Maria de Nazare araUjo de Moraes 65746801

Maria de Nazare azevedo silva 39008901
Maria de Nazare barbosa de liMa MargalHo 34285801

Maria de Nazare barbosa viaNa 2344111
Maria de Nazare barboza de oliveira 54420501

Maria de Nazare beNtes de soUsa 20445280101
Maria de Nazare bitteNcoUrt seNa 17680001

Maria de Nazare brito cHagas 7376261
Maria de Nazare caMara dos saNtos 41521901
Maria de Nazare cardoso azevedo 18045901, 583190103
Maria de Nazare carvalHo baltazar 16978101
Maria de Nazare cavalcaNte goMes 33816250101
Maria de Nazare cesar albUqUerqUe 14428201

Maria de Nazare costa 19237601
Maria de Nazare costa ferreira 10203111

Maria de Nazare coUtiNHo dos saNtos 12087111
Maria de Nazare da costa soUza 39922101
Maria de Nazare da crUz PacHeco 324404001
Maria de Nazare da silva e silva 37380001
Maria de Nazare da silva saNtos 57025701
Maria de Nazare da silva soUza 30786601
Maria de Nazare da silva soUza 34994101

Maria de Nazare daNtas dias 32391801
Maria de Nazare de jesUs ferreira 47022801

Maria de Nazare de MagalHaes PiNto 24239001, 250620106
Maria de Nazare de oliveira 4386221
Maria de Nazare de oliveira 57125301

Maria de Nazare de soUsa barbosa 33763301
Maria de Nazare de soUza 46629801

Maria de Nazare dias qUeiroz 10726301
Maria de Nazare do Mar alMeida 11060111

Maria de Nazare do o ribeiro 37831301
Maria de Nazare do vale lUcas 19307001

Maria de Nazare do vale soares 38802501
Maria de Nazare dos aNjos liNo 31953801

Maria de Nazare dos aNjos oliveira 521654001
Maria de Nazare dos saNtos 36582301

Maria de Nazare dos saNtos alMeida 36418501
Maria de Nazare dos saNtos brito 11169211
Maria de Nazare dos saNtos reNda 12505111, 39760101
Maria de Nazare dos saNtos silva 36228001
Maria de Nazare ferNaNdes freitas 42832901
Maria de Nazare ferreira cordovil 37664701
Maria de Nazare ferreira da costa 8717301

Maria de Nazare ferreira NerY 53141301
Maria de Nazare figUeiredo da silva 40365201

Maria de Nazare fiUza de Melo Pereira 1083901
Maria de Nazare foNseca brito 8000111

Maria de Nazare foNseca galvao 29685601
Maria de Nazare goMes 16968401

Maria de Nazare goMes Peixoto 52222801
Maria de Nazare gUiMaraes Pereira 32161950105

Maria de Nazare liMa 16774601
Maria de Nazare liMa coiMbra 39749001
Maria de Nazare liMa da silva 37367201
Maria de Nazare liMa dos reis 254960101
Maria de Nazare liMa MeNdes 21502301
Maria de Nazare liMa oliveira 20299360102

Maria de Nazare lisboa dos saNtos 68211001
Maria de Nazare listo 31111101

Maria de Nazare lobato Pessoa 72019401
Maria de Nazare loPes barros 6461111

Maria de Nazare Macedo soares 9909001
Maria de Nazare MacHado das Neves 24068001

Maria de Nazare Maciel 6206111
Maria de Nazare MaNgabeira Pereira filHa 2685901

Maria de Nazare Matos saNtos 59870401
Maria de Nazare MeNdes aNdrade 571739670101
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Maria de Nazare MeNdes silva 6794111
Maria de Nazare MiraNda ferreira 3883111

Maria de Nazare Modesto dos saNtos 39852701
Maria de Nazare Moraes ferreira 6823111
Maria de Nazare Moraes PalHeta 8754801
Maria de Nazare Moraes PaNtoja 20420001
Maria de Nazare Moreira da silva 2085111

Maria de Nazare NerY da silva 3928111
Maria de Nazare NUNes KeMPer 52384401

Maria de Nazare oliveira de liMa 515431601
Maria de Nazare oliveira MoNteiro 37335401
Maria de Nazare oliveira Moreira 5378111

Maria de Nazare oliveira silva 16995101
Maria de Nazare Pacifica da coNceicao 11077441

Maria de Nazare Paiva de fraNca 8264111
Maria de Nazare PaNtoja da triNdade 624111

Maria de Nazare PeNa MarqUes 4951401
Maria de Nazare Pereira braNdao 45603901
Maria de Nazare Pereira Pedroso 31690301
Maria de Nazare Pereira torres 48128901
Maria de Nazare Pereira vieira 68137701

Maria de Nazare PicaNco de aNdrade 15013401
Maria de Nazare rabelo bezerra 10197401
Maria de Nazare raMos evaristo 37731701

Maria de Nazare reis Moraes 7584101
Maria de Nazare ribeiro da silva 8714901

Maria de Nazare riqUes costa 12270001
Maria de Nazare rocHa da triNdade 11780111

Maria de Nazare rodrigUes dos saNtos 42708001
Maria de Nazare rodrigUes Pereira 34696901
Maria de Nazare rodrigUes saraiva 36973001

Maria de Nazare saNtos da silva 35630101
Maria de Nazare saNtos da silva 32284901
Maria de Nazare saNtos de soUza 19661401

Maria de Nazare saNtos do NasciMeNto 4765111
Maria de Nazare saNtos dos saNtos 7219111

Maria de Nazare saNtos Paes de carvalHo 500966902
Maria de Nazare saNtos taMer 3821111
Maria de Nazare seNa araUjo 29101301

Maria de Nazare seNa fragoso 35776601
Maria de Nazare silva de aqUiNo 14517301
Maria de Nazare silva de soUsa 38011301

Maria de Nazare silva dos saNtos 11995401, 3858320201
Maria de Nazare silva e silva 10853111

Maria de Nazare silveira lobao 14511401
Maria de Nazare soUsa Moraes 20632601
Maria de Nazare soUsa oliveira 42272001

Maria de Nazare soUza 77129501
Maria de Nazare soUza 8837111

Maria de Nazare soUza cordovil 21389601
Maria de Nazare soUza de farias 9040901

Maria de Nazare soUza i 517351501
Maria de Nazare tavares 30612601

Maria de Nazare verbicaro NUNes 12663111, 12663111, 8910901, 8910901
Maria de Nazare xavier de oliveira 23604701

Maria de NazaretH braNdao gUeiros 12589111, 14396001
Maria de NazaretH MartiNs bastos 10695221, 39378901
Maria de NazaretH PaNtoja PaUxis 11485111

Maria de NazarÉ da costa rodrigUes 8761111
Maria de NazarÉ da silva 9616111

Maria de NazarÉ da silva castro 53410201
Maria de NazarÉ da silva farias 33608730101

Maria de NazarÉ dias 9185221
Maria de oliveira ribeiro 32025001

Maria de ribaMar ferreira dos reis 29405501
Maria de soUsa aragao 49841601
Maria de soUsa raMos 37872001
Maria de soUza alves 39160301

Maria de soUza liMa braga 9178111

Maria de soUza saNtos 22401401
Maria deoliNda ferNaNdes goNzalez 34432001
Maria deUsariNa cardoso saNta rosa 22020501

Maria deUsariNa da silva caNto 23920801
Maria dias farias 39987601
Maria dias Pereira 47738901

Maria dilce rodrigUes de aNdrade 68128801
Maria dilMa bezerra victor 58849001, 58849001

Maria dilMa dos saNtos silva 20422900101
Maria dilMa teixeira aNaisce 65108701
Maria diNa cHagas de soUsa 59576401
Maria dioNea Mota coelHo 9773221

Maria do aMParo cezar ribeiro 33939301
Maria do boM Parto dUarte oliveira 338435701

Maria do carMo alves Paixao 18962601
Maria do carMo ataide 326466101

Maria do carMo aviz alMeida 51233801
Maria do carMo belo valeNte 40080701

Maria do carMo borges gUedes 64134001
Maria do carMo caMPos da silva 517023001

Maria do carMo cardoso qUaresMa 78429001
Maria do carMo costa 20709801
Maria do carMo cUNHa 32233401

Maria do carMo cUNHa saNtos 31356401
Maria do carMo da costa coelHo 3570111
Maria do carMo de liMa oliveira 8607111
Maria do carMo esteves vieira 20967801

Maria do carMo farias MoNteiro 60738001
Maria do carMo feio rodrigUes 62925101

Maria do carMo ferreira de abreU 9000111
Maria do carMo ferreira fievez 32079001
Maria do carMo ferreira goMes 59440701

Maria do carMo ferreira loUriNHo 46740501
Maria do carMo ferreira oliveira 319573201
Maria do carMo ferreira PaNtoja 20395501

Maria do carMo figUeiredo da silva 20183901
Maria do carMo filgUeiras aloNso 9798501, 9798501
Maria do carMo foNseca ferreira 34548201

Maria do carMo gUiMaraes de assUNcao 11304111
Maria do carMo leal albUqUerqUe 64320301

Maria do carMo liMa da silva tavora 8753111
Maria do carMo loPes batista 47742701

Maria do carMo Macedo barbosa 50784901
Maria do carMo MartiNs MoNteiro 49599901
Maria do carMo MeNezes da silva 26410501
Maria do carMo MesqUita coUto 15045201

Maria do carMo MoUra dos saNtos 52793901
Maria do carMo NogUeira 39343601

Maria do carMo oliveira da silva 13547221
Maria do carMo PaUliNo azedo 25613701

Maria do carMo Pereira 202490102
Maria do carMo Pereira da silva 54440001
Maria do carMo Pereira goMes 21122201
Maria do carMo qUeiroz bielbY 5187111
Maria do carMo reis de farias 52685101

Maria do carMo ribeiro da silva 50558701
Maria do carMo ribeiro sodre 29436501

Maria do carMo rodrigUes de freitas 32986001
Maria do carMo saMPaio faro 31367001
Maria do carMo soUza brito 8835241

Maria do carMo soUza da silva 7869111
Maria do carMo valeNte 601818101

Maria do ceo da silva saNtos 433620101
Maria do ceo de soUza 2397111, 319375601

Maria do ceo MoNteiro Neves 64109001
Maria do ceo raMos Pereira 15145901

Maria do ceU do NasciMeNto soUsa 35117201
Maria do ceU dos saNtos liMa 58770201

Maria do esPirito saNto costa de seNa 2631111
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Maria do esPirito saNto ribeiro de soUza 27470401
Maria do esPÍrito saNto MoUra 34487701

Maria do livraMeNto correa ribeiro 12924111
Maria do livraMeNto costa do rosario 8692111

Maria do livraMeNto ribeiro raMos 68221701
Maria do NasciMeNto loPes oliveira 13353111

Maria do NasciMeNto silva 37371001
Maria do NasciMeNto soUsa 64433101
Maria do o oliveira tavares 319485001

Maria do PerPetUo s c da silva 59910701
Maria do PerPetUo socorro borges costa 10011001
Maria do PerPetUo socorro costa aMaral 3823111

Maria do PerPetUo socorro Morais ferreira 41421201
Maria do PerPetUo socorro redig garcia 9322001
Maria do PerPetUo socorro silva resqUe 46397301

Maria do PerPÉtUo socorro soeiro ferreira 533184601
Maria do Pilar loPes de soUsa 54632101

Maria do rosario carvalHo da silva 59637001
Maria do rosario costa liMa 41845501

Maria do rosario de carvalHo sodre 2200111
Maria do rosario MeNdes goMes 55022101
Maria do rosario PiNto Pereira 325622701

Maria do rosario PiNto rodrigUes 10906211
Maria do rosario rocHa da silva 60064401
Maria do socorro castro correa 7327111

Maria do socorro cavalcaNte da costa 59351601
Maria do socorro coNceicao oliveira 34019790101

Maria do socorro costa e soUza 9024701
Maria do socorro costa silva 8421111

Maria do socorro dias 4531401
Maria do socorro dias jUca 1870380101

Maria do socorro doia daMaso 32153500101
Maria do socorro dos saNtos goNcalves 54237701

Maria do socorro dos saNtos ribeiro 35930001
Maria do socorro dos saNtos silva 515351401
Maria do socorro dos saNtos siMao 60071701

Maria do socorro evaNgelista balieiro 72623001
Maria do socorro ferreira foNseca 60053901

Maria do socorro ferreira MoNteiro 1676331
Maria do socorro freitas caMPos 507062701

Maria do socorro liMa 77846003
Maria do socorro lisboa PiMeNtel 25917901
Maria do socorro Macedo barbosa 2941111, 8186801

Maria do socorro Maciel da lUz 1994111
Maria do socorro Marcal teNorio 11707111

Maria do socorro Medeiros da coNceicao 9185501
Maria do socorro Melo soUza 6294221

Maria do socorro MoUra 58076701
Maria do socorro oliveira da silva 5345271
Maria do socorro oliveira qUadros 52146901
Maria do socorro PaNtoja da silva 42883301

Maria do socorro Pereira 517003601
Maria do socorro Pereira costa 33710201, 33710202

Maria do socorro PiNHeiro do NasciMeNto 32668930101
Maria do socorro PiNHeiro MarqUes das cHagas 50974401

Maria do socorro PiNHeiro rUivo 858550101
Maria do socorro PiNto valois 6024111

Maria do socorro ribeiro dos saNtos 10342111
Maria do socorro ribeiro ferreira 10134231
Maria do socorro ribeiro PaNtoja 11526601
Maria do socorro rodrigUes loPes 1237060102

Maria do socorro scerNi 15162901, 15162902
Maria do socorro silva da costa 517600001
Maria do socorro silva de abreU 504579702
Maria do socorro silva ferreira 8051901

Maria do socorro siqUeira MariNHo 320518501
Maria do socorro soUsa da silva 26724401

Maria do socorro tavares de oliveira 9409111
Maria dolores alves Pires 25318901

Maria dolores da rocHa saNtos 30650901
Maria doMiNgas saNtos da silva 70098440101

Maria doMiNgas tavares 26221801
Maria doraci de araUjo caldas de alMeida 54880401

Maria doraldiNa da Mata NUNes 320631901
Maria doraliNa rUaro 28650801
Maria dos aNjos costa 10692501

Maria dos aNjos silva da Paixao 8511111
Maria dos iNoceNtes coelHo fUrtado 54669001

Maria dos Prazeres Morais cristo 7928601
Maria dos reis gUsMao da costa 19759901

Maria dos reis lobo da silva 5648111
Maria dos saNtos areia godiNHo 47746001

Maria dos saNtos Neves 511529901
Maria dos saNtos saraiva 5032111

Maria dos saNtos silva reis 13049111
Maria dos saNtos siqUeira 18977401

Maria dos saNtos soUsa 28548001
Maria dUcireNe da silva brito 5940251

Maria dUlce oliveira de oliveira 32437001
Maria dUlciNea de vascoNcelos ribeiro 75372601

Maria dUlciNea serra lUz 5211241
Maria dUlcireNe da cUNHa saNtaNa 50741501

Maria edalice dUarte Moreira 1136241
Maria edilce saNtaNa toMazelli 28110701

Maria edileNa dos saNtos ferreira 2230251
Maria edite dos saNtos Pereira 23154101

Maria edite foNseca PardiNi 1980101
Maria edite MeNdes Moreira 511812301

Maria edNa ferreira 39699001
Maria edNira da silva saNtaNa 6400111

Maria edUarda alMeida ferreira 571743580202
Maria edUarda da Paixao liMa 12333221
Maria edUarda de soUza PiNHo 541905570104

Maria edUarda frota jorge joao 9232121
Maria edUarda PalHeta raMos 12218111, 9568001

Maria edUarda ribeiro teixeira 571985280101
Maria edUarda saNtos correa 32664860103

Maria eglaNtiNa serrao de oliveira 72479301
Maria elaice goMes 22265801

Maria eleNa saraiva saNtos 37448201
Maria eliaNa carvalHo ferreira 20271940101
Maria elidia PiNHeiro goNcalves 5269111

Maria elielza barbosa da foNseca 53774801
Maria eliete costa de soUsa 10415112
Maria eliete de abreU lisboa 34428102

Maria elisabete das Neves Pereira 34025101
Maria elisabete galvao do NasciMeNto 7609001

Maria elizabete dos saNtos dUarte 7272111, 7272112
Maria elizabetH PiNHeiro costa 39586201

Maria elizabetH rodrigUes barriga 539698001
Maria elizabetH saNtos coNstaNte 9780201

Maria elizabetH silva da silva 29700301
Maria elizia laMeira MeNiNea 517463501
Maria elY dos saNtos correa 31072701

Maria elza filgUeira goNcalves 46110501
Maria elza Moreira 20315701

Maria eMilia dUarte Hage 203111601
Maria eMilia goMes rocHa 38756801

Maria eMiliaNa de alMeida braga 37684101
Maria eMiliaNa NUNes liMa 837980101
Maria eNi avelar botelHo 505464801
Maria erli soUza de soUza 4580111

Maria erMeliNda goNzaga leÃo 12155112
Maria erNestiNa dos saNtos 4235221

Maria estela MartiNs 35988201
Maria estela Moraes dos saNtos 20674101
Maria estela ribeiro NazareNo 517204701
Maria estelita lisboa ferreira 64074301
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Maria ester soUza liMa 11275501
Maria estHer dos saNtos Matos 10147801

Maria etelviNa PiNHeiro dos saNtos 68093101
Maria eUgeNia Pereira da rocHa 22924501

Maria eUlalia Pereira  Mota 10702111
Maria eUlita costa crUz 5847111

Maria eUNice bezerra Pereira 35866501
Maria eUNice da silva costa 5431111

Maria eUNice de liMa 17625701
Maria eUNice dos aNjos bravos 48865802
Maria eUNice MartiNs do carMo 41890001

Maria eUNice vera crUz MoNteiro 1098701
Maria eUNice vilHeNa 7362221

Maria evaNgeliNa silva de oliveira 32785901
Maria evaNgelista de soUsa saNtos 20658001

Maria exPedita da coNceicao 12896111
Maria fabriciaNa leao vilHeNa 60063601
Maria farida oliveira de brito 316964201
Maria fatiMa MoNteiro rabelo 34032401
Maria felix cabral de aNdrade 9428501

Maria ferNaNda rodrigUes da silva 11014221
Maria ferNaNdes dos saNtos 517369801

Maria ferreira da silva 327633301
Maria ferreira da silva i 15141601

Maria ferreira de alMeida Paiva 5171111
Maria ferreira de araUjo 11245111

Maria ferreira de soUsa vascoNcelos 5706111
Maria ferreira Paes 9467111
Maria ferreira sales 6147111

Maria ferreira soziNHo 315815201
Maria filoMeNa MeleM braga 5139001

Maria firMiNo de oliveira 6474111
Maria floriza soUsa 203211201

Maria fortUNata de Melo rabelo 29099801
Maria fraNcisca cordeiro liMa 33271201

Maria fraNcisca da silva goNcalves 7847111
Maria fraNcisca de brito saNtos 546788801

Maria fraNcisca dos saNtos ferreira 572318060102
Maria fraNcisca goMes Pereira 520258201
Maria fraNcisca Pereira liMa 26309501

Maria fraNcisca soares da PeNHa 5230700101
Maria gabrielY reis batista 10714121

Maria galvao aNdrade de araUjo 6223501
Maria gaMa soUza de araUjo 3782111

Maria gaUdeNcia soUza NUNes 5204111
Maria geNi carvalHo soares 43085401

Maria georgete saraiva da coNceicao 37425301
Maria georgete Walfedo Pessoa 26330302
Maria georgiNa de MoUra rabelo 10733602

Maria geovaNa alves soares 12802271
Maria gerciNa castro do rosario 7892101

Maria gerlei rosa gUalberto 5621901
Maria glais Pires de brito 7077111

Maria gloria coelHo da silva 33568101
Maria gloriNHa da silva freitas 4214111

Maria goMes da silva 39057701
Maria goMes dos saNtos 64973201

Maria goMes faial 35031101
Maria goMes ferreira 28357601

Maria goNcalves soares 38726601
Maria goreti alvareNga 50973800101

Maria goretti foNseca vidal 26995601
Maria graci tavares PiNHeiro 55051501

Maria graciete barbosa de barbosa 65198201
Maria graciete cHaves de oliveira 39580301

Maria graciete saNtos Moreira 55389101
Maria grizalda serrao barbosa 4825111, 52262701
Maria gUioMar goNcalves serra 5553111

Maria gUioMar vieira 24867301

Maria HeleNa alves liNs 5722111, 75980501
Maria HeleNa aUtraN MacHado de PadUa costa 1887121

Maria HeleNa barreto rosa 33616501
Maria HeleNa cota tavares 66717001

Maria HeleNa crUz das Neves 12246111
Maria HeleNa da costa silva 37859301

Maria HeleNa da rocHa Modesto 12842111
Maria HeleNa da silva silveira 541941250101

Maria HeleNa de freitas 30763701
Maria HeleNa de liMa freitas 60098901

Maria HeleNa dos saNtos ferreira 2230111, 324071101
Maria HeleNa dos saNtos loPes 11821401

Maria HeleNa ferreira de MeNezes 44699801
Maria HeleNa foNseca de araUjo 33456530103

Maria HeleNa fraNco tHiers 775850104
Maria HeleNa lobato coelHo 55666101
Maria HeleNa MartiNs gaMa 4529111

Maria HeleNa MiraNda dos saNtos 10805112
Maria HeleNa MoNtero ferreira teixeira 18168401

Maria HeleNa Moraes rodrigUes 32107901
Maria HeleNa Morais da silva 41404201
Maria HeleNa Neves Pereira 409001

Maria HeleNa oliveira da crUz 18787901
Maria HeleNa rodrigUes Moraes 323659502

Maria HeleNa rodrigUes reis 29345801
Maria HeleNa saNtos ferreira 12642111

Maria HeleNa saNtos silva 601768101
Maria HeleNa serrao da silva 59424501

Maria HeleNa soUsa do NasciMeNto 512017901
Maria HeleNa soUsa dos aNjos 21989401

Maria HeleNa viceNte NasciMeNto 14995001
Maria HeliaNa soUsa da crUz 31443901

Maria Heloisa Moraes dos saNtos 28923001
Maria HerMiNia dos saNtos castro 64819101

Maria Hilda costa de liMa 27854801
Maria Hilda dos saNtos silva 11116111

Maria HolaNda silva 68295001
Maria HoNorata da silva 17686901

Maria HozaNa aNdrade de araUjo 47945401
Maria HozaNa PiNHeiro cabral 8756401
Maria ierece saNtiago MeNdes 34265301

Maria ileNe balieiro dUarte 54013701
Maria ilMa alves MoUra 20460901

Maria ilMa soUza de soUza 12746111
Maria iNes de soUza araUjo 45702701

Maria iNes dos saNtos caMarao 12028601
Maria iNes sarMeNto 3288301

Maria iNez batista alves 51013001
Maria iNez rodrigUes fraga 34143601, 34143602
Maria iNoceNcia leal aMador 60479801
Maria iolaNa tavares da silva 19028401
Maria iolaNda Neves foNseca 28957401

Maria iolaNda rodrigUes goMes 23224601
Maria iolaNda saNtos soUza 35079601

Maria iPiraNga loPes 517373601
Maria iPiraNga PaixÃo 10232111

Maria iracilda alves PiNHeiro 6234001
Maria iradeNe da silva MiNa 47907101
Maria iraNdi soUsa araUjo 11807901

Maria iraNeide fraNco coUto 631238102
Maria iraNilda MoUra da foNseca 2215271
Maria ireNe dos saNtos PiNHeiro 41050001

Maria isabel de oliveira silva 34338201
Maria isabel sales baHia 839170101

Maria isabel soUza PiNHeiro 33415401
Maria isabelle Pires silva 58438710303

Maria isaUriete aMoras cHaves 65394201
Maria ivaNeide PeNHa da silva 51726701

Maria ivaNete barbosa do carMo 13123111
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Maria ivaNete costa da coNceicao 33610390103
Maria ivaNilza foNseca loPes 26962001
Maria ivaNY rodrigUes lobao 28949301
Maria ivete Pereira qUeiroz 39817901
Maria ivoNe cHagas de brito 50532690101

Maria ivoNe dos saNtos 50943401
Maria ivoNe godiNHo de Moraes 5336801
Maria ivoNe MesqUita de castro 59385001

Maria ivoNe teixeira aleixo 33966001
Maria ivoNete lira farias 11527112

Maria ivoNilda caldas rodrigUes 12613111
Maria ivoNilde soares de MoUra NUNes 13046111

Maria izabel costa seNa 10026112
Maria izabel da coNceicao 42470601
Maria izabel da silva Paes 8421201

Maria izabel daMasceNo Pereira 4912111
Maria izabel de liMa ferreira 55700501
Maria izabel de seNa cHagas 325639101

Maria izabel figUeiredo 325745201
Maria izabel MeNdes da silva 59860701

Maria izabel MoNteiro da costa 44728501
Maria izabel NasciMeNto ribeiro 48382601

Maria izabel oliveira galvÃo 8680111
Maria izabel PiNto 318472201

Maria izabel reis MarcoliN 315509901
Maria izabel ribeiro 29411001

Maria izabel soares aMaral 9940111
Maria izabel soares de oliveira 18978201
Maria izabel solaNo de MiraNda 65622401

Maria izabel soUsa borges 20581801
Maria izoliNa alcaNtara cabral 64788801

Maria jaciMar Paiva de assis 38695201
Maria jaciNta ferNaNdes de araUjo 517300001

Maria jaNete alMeida MagNo 8246111
Maria jaNira caMPos de castro 19036501

Maria jaqUeliNe rodrigUes da silva 501720102
Maria jares alves 35110501

Maria joalice soUza MagNo 51585240101
Maria joaNa goNcalves da silva 33521530101

Maria joaNa MarqUes PiNto 10875111
Maria joaNa PiNHeiro liMa 20640701
Maria joaNa silva e silva 35466001
Maria jose alves de liMa 8015201

Maria jose alves do carMo 15042801, 2672111
Maria jose araUjo da silva farias 8816101
Maria jose barbosa de Medeiros 11927111

Maria jose batalHa cardoso de saNtaNa 35668901
Maria jose beNtes costa 60127601
Maria jose brasil dUarte 517330201

Maria jose cabral MarqUes 39959001
Maria jose caMPos de cristo 28976001

Maria jose caMPos MoUra Melo 2741301
Maria jose cardoso da silva 8125111
Maria jose cardoso valeNte 14968301

Maria jose carvalHo brabo de berNardes 558815401
Maria jose carvalHo de MagalHaes 8326701

Maria jose castro MoNteiro 36405301
Maria jose cHaves de soUza 97245201

Maria jose coelHo PiNto 2900901, 2900901, 2900901, 2900901
Maria jose da coNceicao bezerra Neves 20083201

Maria jose da silva 47391001
Maria jose da silva farias 12169001

Maria jose da silva MarqUes 30909501
Maria jose da silva MeNdes 22331001

Maria jose da silva MeNdoNca 9710101
Maria jose da silva PiNHeiro 5105640101

Maria jose das Neves 41232501
Maria jose das Neves alves 319266001

Maria jose de caMPos cabral 54347001

Maria jose de castro MariNHo 322384101
Maria jose de jesUs soUza 321443501

Maria jose de Moraes rodrigUes 11864111
Maria jose de soUsa 12178901

Maria jose de soUsa oliveira 8392221
Maria jose de vascoNcelos carePa 32743810101

Maria jose dias Pereira 33971701
Maria jose do NasciMeNto saNtos 50355001
Maria jose dos saNtos MiraNda 11041801

Maria jose dos saNtos NasciMeNto 13311111
Maria jose evaNgelista da silva 3933111

Maria jose ferreira 11839111
Maria jose fialHo 33903201
Maria jose garcia 52533201

Maria jose goMes da silva 50347901
Maria jose goMes da silva 68351501
Maria jose goMes de brito 65145101
Maria jose goMes de liMa 11765001
Maria jose goMes PaNtoja 68107501

Maria jose goNcalves do rego 62992801
Maria jose goNcalves oliveira 51119601

Maria jose leite lelis 6809111
Maria jose lobato Melo 35571201
Maria jose loPes correa 33693230101

Maria jose loPes da costa 10601111
Maria jose loPes dias 54457401

Maria jose Melo de cristo 34068060101
Maria jose MesqUita de alcaNtara 39989201

Maria jose MiraNda da rocHa 12381101
Maria jose MoNteiro ferreira 48620501

Maria jose NasciMeNto NazaretH 40014901
Maria jose oliveira de PaUlo 51343101
Maria jose oliveira fUrtado 11629111

Maria jose PaUliNo de oliveira 602271501
Maria jose Paz gUedes 14993401

Maria jose Pereira 48279001
Maria jose Pereira da silva 10287111, 65112501
Maria jose PoNtes saldaNHa 30721101

Maria jose qUeiroz loPes 34297101
Maria jose raMalHo do esPirito saNto 39851901

Maria jose raMos da silva 65977001
Maria jose reis silva 67880501

Maria jose rosa de MoUra ribeiro 8115111
Maria jose saMPaio de soUza 42241001

Maria jose saNtos 67873201
Maria jose saNtos Pereira 20354300101
Maria jose saNtos PiNHeiro 23486901

Maria jose silva 520266301
Maria jose silva ferreira 59349401

Maria jose siqUeira saNtos 48025802
Maria jose soares leal 8779301

Maria jose soUsa saNtos 44441301

Maria jose tavares da silva 325928501, 325928501, 325928501, 325928501, 
325928501, 325928501

Maria jose vieira colares 13001111
Maria josefa de araUjo lisboa 319972001

Maria josÉ goMes da silva 33655140101
Maria joveliNa silva dos saNtos 34241602
Maria jUceNira soUsa da silva 51872060102

Maria jUcUNdiNa MoUziNHo da rocHa 24505401
Maria jUdite da coNceicao ribeiro 40963401

Maria jUdite de araUjo 64823001
Maria jUditH da costa Maciel 19747501
Maria jUlia aMaral PiNHeiro 7605111

Maria jUlia da costa MeNezes 12177111
Maria jUllYa soares silva 572218210101

Maria jUreMa carvalHo carreira 2727801
Maria lair da silva dias 6577111

Maria larYsa carvalHo ferreira 10490111
Maria laUra dias 40766601
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Maria laUra do carMo Neris 52312701
Maria laUra Pereira da silva 5646401

Maria laUriva dUarte Moreira 1136131
Maria lea PareNte cHaves 14832601, 3315111
Maria ledviNa Meier bartH 47337501
Maria leia loPes de soUza 20309180101

Maria leite do NasciMeNto cUNHa 321401001
Maria leite loPes 67132001

Maria lelia gadelHa 27091101
Maria leoNor frota saNtos 325936601

Maria leticia PiNto da rocHa 25040601
Maria leticia saNtos da costa 9380111

Maria libia goNcalves rodrigUes 46113001
Maria lidia agUiar PiNHeiro 49416001, 6397111

Maria lidia caNte 8891901
Maria lidUiNa MartiNs goNcalves silva 325878501
Maria ligia cHalteiN alMeida ribeiro 36813002

Maria ligia da costa soUsa 38427501
Maria ligia MiraNda dUarte 49310401

Maria liMa da silva 41051901
Maria liMa de MeNezes 14476201

Maria liNdalva assUNcao rodrigUes 1361701
Maria liNdalva bitteNcoUrt jUca 516632201

Maria liNdalva carlos de lira costa 5101220101
Maria liNdassUl goMes cavalcaNte 1716111

Maria liNdolfo da silva 36050301
Maria lizoNeide de araUjo silva 68460001

Maria lobo gaviNHo 56979801
Maria loUrdes ferreira barbosa 32738810102

Maria loUreNca Neves dos saNtos 29529901
Maria loUriNHo girard 8825001

Maria lUcia alves de alMeida 32800390101
Maria lUcia aMoriM da silva 631695602

Maria lUcia aMoriM do esPirito saNto 14706001
Maria lUcia borges de vascoNcelos dUarte 27128401

Maria lUcia cardoso 509324401
Maria lUcia coelHo de barros Pereira 10313601, 3060111

Maria lUcia crUz de oliveira 31714401
Maria lUcia da costa loPes 6170001

Maria lUcia da costa MiraNda 54510401
Maria lUcia daMasceNo da silva 507221201

Maria lUcia david Neves 10041111
Maria lUcia de aleNcar 47503301

Maria lUcia de soUza barros 68545301
Maria lUcia dos saNtos beleM 20420370107
Maria lUcia ferNaNdes lobato 7764111
Maria lUcia galvao da silva 36778801
Maria lUcia MartiNs NUNes 21729801

Maria lUcia Moraes de oliveira 31278901
Maria lUcia PalHeta barbosa 39272301

Maria lUcia Peixoto 29871901
Maria lUcia Pereira da silva 36992601
Maria lUcia Pereira ricardo 19603701
Maria lUcia PiNto de oliveira 46970001

Maria lUcia rabelo cHaves 6174111
Maria lUcia raMos oliveira 27433001

Maria lUcia ribeiro 1979131
Maria lUcia seNa albUqUerqUe 601816502
Maria lUcia silva de oliveira 20446410101
Maria lUcia soUza da silva 3929111, 45340401

Maria lUcidalva cavalcaNte NogUeira 67904601
Maria lUcidalva do rosario fUrtado 23454001

Maria lUcidea ribeiro de castro 16630801
Maria lUcideia cristo da silva 516084701

Maria lUcileia de oliveira alves 58660901
Maria lUcileide cordoliNo de soUsa 11086111

Maria lUcileNe ferreira da lUz 5498111
Maria lUciMar alves da silva 67695001

Maria lUciMar ferreira araUjo 20061101

Maria lUciNda silva liMa 5419782202
Maria lUciNeia do NasciMeNto 33438301
Maria lUiza alves de oliveira 534634701

Maria lUiza aNgelo zagalo 51754201
Maria lUiza asevedo barata soUza 34125801

Maria lUiza carvalHo NogUeira 18424101
Maria lUiza costa dos saNtos 29458601

Maria lUiza da coNceicao saNtos 10839111
Maria lUiza da silva berNardo 541874990301

Maria lUiza dos saNtos 4714111
Maria lUiza dos saNtos 50701601

Maria lUiza dos saNtos goMes 17009701
Maria lUiza Maceio da graca 24240301

Maria lUiza MacHado Prado de soUsa 325478001
Maria lUiza MariNHo jorge 59684101, 5968920101
Maria lUiza oliveira cUNHa 45024301

Maria lUiza Paiva da silva feitosa 57583430102
Maria lUiza PaUla barbosa 48474101

Maria lUiza PiNHeiro da costa 7599001
Maria lUiza raiol dos saNtos 40067001

Maria lUiza rios alves 23164902
Maria lUiza soUsa alMeida stecei 44956301

Maria lUiza tavares brito 44342501
Maria lUstosa barbosa 41068301

Maria lUzaMor alves de soUza 5420111
Maria lUzia ataide 558081101

Maria lUzia da rosa silva 12027111
Maria lUzia da silva PeNa 6972221

Maria lUzia Maciel 20267240102
Maria lUzia NasciMeNto silva taveira 205897902

Maria Macedo correa 12352801
Maria Macedo ferreira 4001111

Maria Maciel correa 77827301
Maria Maciel da lUz 1994221

Maria MadaleNa carvalHo da rocHa 14924101
Maria MadaleNa carvalHo HeNdersoN 11487101

Maria MadaleNa costa 11947401
Maria MadaleNa costa dos saNtos 2472111
Maria MadaleNa da silva cordeiro 325636701

Maria MadaleNa de jesUs reis 26687601
Maria MadaleNa de soUza NasciMeNto 45100201

Maria MadaleNa loPes de soUza 32775340101
Maria MadaleNa MeNdes seabra 4875181

Maria MadaleNa Moraes liMa 324713901
Maria MadaleNa PiMeNtel de soUsa 26845301

Maria MadaleNa saNtos soUsa 31905801
Maria MadaleNa sodre de Melo 12444111

Maria MadaleNa soeiro triNdade 33375101
Maria MadaleNa vale de soUsa 9785301

Maria MadaleNa zeferiNo de barros 22092201
Maria MagalY de barros costa 597501

Maria MagdaleNa da lUz PiNHeiro 6310111
Maria Maia da silva 4352111
Maria Maia Prado 7273111, 7273112

Maria Maiza loPes PiNHeiro 22165101
Maria Malfiza fazzi dias 14903901

Maria MalviNa MoNteiro alves soUza 42672501
Maria Margarida de Medeiros de coelHo 2385111

Maria Margarida dos saNtos fUrtado 32268702
Maria Margarida MarqUes de aNdrade 22371901
Maria Margarida Passos de oliveira 5424740102

Maria MarleNe araUjo teixeira 8000401
Maria MarleNe castro do esPirito saNto 33684240101

Maria MarleNe NogUeira da silva 12453201
Maria MarqUes alves 67048001

Maria Marta cordeiro dos saNtos 11933111
Maria Marta de alMeida oliveira 1789111

Maria Marta oliveira goMes 25379001
Maria MartiNs alves 9731111



diário oficial Nº 34.942   53Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

Maria MarY da silva 3795111
Maria Matos Pereira 4998111

Maria Mercedes dos saNtos fagUNdes 32766201
Maria Messias de soUza Pereira 27919601

Maria MigUel araUjo silva 37563201
Maria MiracY de oliveira lisboa 45523701

Maria MiraNda alves 4064111
Maria Moacira da silva torres 321908901
Maria MoNica goUvea de soUza 33392101

Maria MoNteiro de freitas 39736901
Maria MoNteiro dos saNtos 52216301
Maria MoNteiro dos saNtos 6880251

Maria Moraes liMa 51729101
Maria Moreira braz de soUza 53933301

Maria Nadir Matos Pereira 37672801
Maria Naide teixeira MeNdes 19688601

Maria Nailza de Matos MoNteiro 22030201
Maria Nair oliveira MoNteiro 5138810101
Maria Naiza vieira dos saNtos 46981501

Maria NasciMeNto MoNteiro 18871901
Maria Natalia aviz de soUza 14390101

Maria Natalice de jesUs veiga de Melo 8356901
Maria NataliNa de oliveira carNeiro 72503001
Maria NataliNa freitas dos saNtos 32273301
Maria NataliNa Paiva dos saNtos 2634860101
Maria NataliNa verbicaro soares 72601001

Maria NataNias Pereira barros 159540106
Maria Natividade garcia do esPirito saNto 5696111

Maria Nazare coelHo barros 6676111
Maria Nazare de beleM brasil biNi 34670501

Maria Nazare diva araUjo 37416401
Maria Nazare dos saNtos liMa 76252001

Maria Nazare oliveira 23728001
Maria Nazare PiNHeiro MacHado 54104280101

Maria NazareNa colares dos saNtos 7906501
Maria NazaretH de oliveira PiMeNtel 37162901

Maria Nazario de aqUiNo 336118701100
Maria Neide de Moraes silva 9231111
Maria NeNeM loPes azevedo 48273001

Maria NeU de soUza 12472111
Maria NeUza Pereira da silva 10188111

Maria Neves NUNes Netto 18529901, 18529902
Maria NeYla vieira figUeira 17055001
Maria Nilce bezerra saNtos 6783111

Maria Nilze PiNHeiro 6705221
Maria NoeMia da silva aMaral 5215231

Maria NogUeira da silva 27107101
Maria NoNato goMes 8600111

Maria NUNes de oliveira 27374001
Maria odeise de soUza viaNa 5269801
Maria odete barata MoNteiro 8874111
Maria odete de soUsa brito 50156501
Maria odete de soUza cUNHa 33789340101
Maria odiNea de liMa e silva 501082901

Maria odiNeia MoNteiro de oliveira 28980901
Maria odiNeia Paiva cardoso 9845111

Maria ofelHa de soUza 66368901
Maria ofelia PiNHeiro araNHa 5677401

Maria olegaria da silva 27627801
Maria olga da silva gUedes 20373270101, 51379201
Maria olga da silva raMos 7816111

Maria oliNda de araUjo cravo 11448111
Maria oliveira de araUjo da silva 13630111
Maria olteNcia cardoso batista 21934701
Maria oNeide da silva saNtaNa 17809801

Maria oNeide dos saNtos MiraNda 9099111
Maria oNeide lobato NaHUM 59865801

Maria oNeide MartiNs de MeNdoNca 16887401
Maria oNeide Moraes de liMa 32814260103

Maria oNeide triNdade lago 167802
Maria oNilda da silva 7862001, 7862001

Maria osMariNa PiMeNtel coelHo 22969501
Maria otilia de gUsMao siMoes costa 601116003

Maria PaNtoja costa 20617201
Maria Patricia da silva ferreira 6963111

Maria Pedroza da silva 799111
Maria Peixoto de soUza 67033201
Maria Pereira bragaNca 16607301, 16607302

Maria Pereira de soUza ferreira 32747560102, 49396101
Maria Pereira dos saNtos leite 1141111

Maria Pereira liMa 22405701
Maria Pereira sobriNHo 41849801

Maria PerPetUa coMecaNHa MiraNda 33194501
Maria PerPetUa da costa caNtaNHede 40020301

Maria PetroNilla do NasciMeNto soUza 9638501
Maria Piedade firMiNo MiraNda 56782501

Maria PiMeNtel MariNHo 4242111
Maria PiMeNtel MoUra 64612101

Maria PiNHeiro de seNa 49484401
Maria PiNHeiro de soUza 12940111

Maria PiNto NogUeira 66803601
Maria PiNto PoMPeU 54688701

Maria Priscila saMPaio de alMeida 12904111, 325355401
Maria Protasia PiNHeiro baNdeira 631618201
Maria PrUdeNcia rodrigUes dias 15123801

Maria PUresa de soUsa NasciMeNto 516046401
Maria PUreza barbosa 517181401

Maria raiMUNda alMeida de oliveira 5421111
Maria raiMUNda batista 34972001

Maria raiMUNda brito assUNcao 54736001
Maria raiMUNda costa de aMoriM 33981880102
Maria raiMUNda de araUjo silva 29256701
Maria raiMUNda de liMa costa 51151910102

Maria raiMUNda de Moraes Maciel 10674111
Maria raiMUNda de seNa costa 11853201
Maria raiMUNda dias saNtareM 46126101

Maria raiMUNda dos aNjos 21963001
Maria raiMUNda dos saNtos 64793401

Maria raiMUNda favacHo Neto 4929140101
Maria raiMUNda ferNaNdes NUNes 23211401

Maria raiMUNda g de oliveira 29048301
Maria raiMUNda loPes ribeiro 47312001
Maria raiMUNda Melo siqUeira 72583801

Maria raiMUNda PaNtoja de soUza 3868111
Maria raiMUNda PiNHeiro lago 10789111

Maria raiMUNda raMos de soUza 18802601
Maria raiMUNda ribeiro Moreira 27737101

Maria raiMUNda saNtos dos saNtos 7760111
Maria raMos da lUz 31550130101

Maria raYMUNda Novaes barata 7148111, 7606601
Maria regiNa barros teixeira 32137001

Maria regiNa HegedUs caMargo 51986400101
Maria regiNa leao saNtaNa 55262301

Maria regiNa PortilHo de oliveira 41705001
Maria regiNa sacraMeNto 15065701

Maria regiNa sales MoNteiro 11644111
Maria regiNa saNtos da costa 41506501
Maria regiNa valeNte de MoUra 35491001

Maria reis cHaves 23794901
Maria reNilde barros de soUza 28977901

Maria ribaMar cardoso barroso 29028901
Maria ribeiro MoNteiro 513627001

Maria ricardiNa flaMbot da crUz e foNseca 16511501
Maria rita alves de araUjo 45950001

Maria rita barroso jeroNiMo 38473901
Maria rita bezerra de soUza 6950111
Maria rita goMes ferreira 3986111
Maria roci alves da rocHa 638046801
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Maria rodrigUes das Neves 37413001
Maria rodrigUes de soUza 64686501
Maria rodrigUes de soUza 8720111
Maria rodrigUes MacHado 28295201
Maria rodrigUes saPUcaia 52578201

Maria rosa carvalHo castro 8958111
Maria rosa da silva calado 45165701

Maria rosa dos saNtos soUsa 20418710101, 50732601
Maria rosa favacHo Pereira liMa 38690101

Maria rosa Moraes filgUeira 54713101
Maria rosa PiNHeiro bragaNca 3750111

Maria rosa rodrigUes dos aNjos 6524111
Maria rosa rodrigUes dos reis 22340901
Maria rosa sarMeNto Pereira 11181301, 2509070199

Maria rosaliNa cHagas da silva 4147111
Maria rosaliNa PereiracHaves Moreira 25821001

Maria roselY vascoNcelos 13441111
Maria rosete tavares fUrtado 50089501

Maria rosetH alexaNdriNo triNdade 12086301
Maria rosilda MeNezes 28260001

Maria rosiNeide de liMa do esPirito saNto 13000111
Maria rosiNete de o qUaresMa 59857701
Maria rosiNete Pereira loPes 1005121

Maria rozarita da silva ribeiro 12680111
Maria rUbeNita da costa 9396121
Maria rUtH xavier bastos 35826601
Maria safira braz de liMa 2281221

Maria salete araUjo de oliveira 33448000107
Maria salete de oliveira ribeiro 26219601

Maria salete loPes ferreira collares 50595420203
Maria saloMe cardoso liborio 4198111

Maria saMPaio da silva 23677201
Maria saNtaNa alMeida da Paz 19097701

Maria saNtaNa de oliveira 5674111
Maria saNtaNa MacHado cUNHa 25621801

Maria saNtaNa Pereira 20276740101
Maria saNtaNa salgado da rocHa 5174111

Maria saNtaNa saNtos da silva 26105001
Maria saNtiago de qUeiroz 14388001, 5896111
Maria saNtos NasciMeNto 4033901, 4033901
Maria saraH goes Negrao 174001

Maria sebastiaNa castro ferreira 65802201
Maria sebastiaNa da silva costa 95111
Maria sebastiaNa soares caldas 33761840101
Maria selMa da silva MoNteiro 315227801

Maria selMa MoNteiro silva 46714601
Maria serafiM do NasciMeNto rocHa 54432901

Maria sildete alves da silva 33521960102
Maria silva de soUsa 35784701

Maria silva dos saNtos 10845111
Maria silva lobato 13562111

Maria socorro araUjo oliveira 11067101
Maria socorro de soUza 12498111

Maria socorro dos saNtos brito 1477111
Maria sofHia livraMeNto de liMa 5441111
Maria solaNge costa de soUza 29681301
Maria soledade Pires da silva 8976111

Maria soUsa NogUeira 51075001
Maria soUza de alMeida 30115901

Maria sUeli da silva saNtos 33693070102
Maria sUeli ribeiro 20939201

Maria sUelY borges de albUqUerqUe 18730501
Maria sUelY da silva soares 67682901

Maria sUelY ferreira de castro 11437111
Maria sUzaNa teixeira 540184401

Maria sUzete NUNes tavares 528235702
Maria telMa da silva daMaceNo 2457121

Maria teNorio dos saNtos 59866601
Maria teresa dos saNtos Macedo 523178701

Maria tereza da rocHa Pereira 38301501
Maria tereza MartiNs goMes 13535111

Maria tereza Meireles caldas 52220101
Maria tereza MiraNda araUjo 8965601
Maria tereza NoroNHa KoUrY 41396801

Maria tereza Pereira dias 10659301
Maria tereza Portal fraNco 506318301

Maria tereziNHa cUNHa 26597701
Maria tereziNHa das cHagas cravo 322505401

Maria tereziNHa de Morais goNcalves 26332001
Maria tHereziNHa barros saMPaio 795111

Maria triNdade cardoso barra 504122801
Maria triNdade do NasciMeNto 15118101

Maria triNdade rosario de Moraes 32809000101
Maria valderez araUjo 46965301

Maria valdisa da costa Pereira 603485301
Maria valeNtiNa Matarazo Neves oliveira 541949810101

Maria veroNica oliveira 24100801
Maria victorYa teixeira Macedo 12816221

Maria vieira de jesUs 9957111
Maria vigoNo Porfirio saNtaNa 9897111

Maria vilaNi da coNceicao 7294111
Maria vilMa Maia da silva 35187301

Maria virgiNia correa 664121
Maria virgiNia correa saavedra 508276501

Maria vitaliNa jorge Pires 54426401
Maria vitoria balieiro PiNHeiro 8751141

Maria vitoria costa cardoso 6272221
Maria vitoria de Melo fraNÇa 8747111
Maria vitÓria de castro toMÉ 52007920102

Maria Waldete teixeira Novaes 9624111
Maria WalqUiria castelo braNco oliveira 8854111

Maria WaNderleia viegas da silva 53329820101
Maria WilMa tavares de Moraes 52767001

Maria Yeda de Medeiros ferNaNdes 15060601
Maria YoNe costa leal 541842260101

Maria YUri taKaNo 41839001
Maria zarita saNtaNa Naiff fUrtado 536992401

Maria zelia barreto de carvalHo 15095901
Maria zelia caetaNo 52065901

Maria zeNaide do NasciMeNto Pereira 11471111
Maria zila da crUz de castro 22931801

Maria zilda da costa 26423701
Maria zilda garcia do NasciMeNto 13077111

Maria zilda MacHado ribeiro 54400001
Maria zita gaia dos reis 44975001

Maria zoliMa PortilHo da silva 55032901
Maria zUleide da silva ferreira 20228201

Marialba da silva daNtas 11575111
Marialva das Neves soUza 3745111

Marialva PiNHeiro saNtareM 6205111
MariaNa arlete de lacerda saNtos 49418601

MariaNa de oliveira leite 33644370101
MariaNa saNtos vaz vigliaNte 30758001, 6245111

MariaNo qUeiroz de araUjo 9265111
Maricelis Pereira valeNte 55276301
Maricia ribeiro ferreira 12002111

MaridaleNa azevedo costa brito 54453101, 5455460101
Maridalva MoNteiro costa 50600101
Marieda falcao beMergUY 612119501

Marieta alves goMes 67389701
Marieta coNceicao dos reis 56402801

Mariete de seNa cHaves 41543001
MarijaNe ribeiro soUsa 19108601

Marila WaNderleY coelHo borges 10605111
Marilda de soUza ferreira 11156111
Marilda de soUza MartiNs 3412221

Marilda goNcalves da crUz 11258111, 31666001
Marilda PiNto de soUza 7869701
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Marilde felix de qUeiroz 7946401
Marilea MoNteiro da silva 1430220102

Marileide de oliveira cordeiro 77645901
MarileNa carMoNa saNtos silva 685111, 685112

MarileNe araNHa de castro 10228111
MarileNe barbosa galvao 26424501

MarileNe bezerril dos saNtos 12587111
MarileNe carliNda de liMa alves 540092902

MarileNe cHaves de oliveira 10057111
MarileNe Melo dos saNtos silva 12398601

MarileNe MoNteiro de liMa 40013001
MarileNe NUNes da silva 34747701

MarileNe rodrigUes goMes 30972901, 30972902
MarileNe rodrigUes lobato 46385001
MarileNe soares de castro 7730111

Marilia da serra silva 541946290101
Marilia loPes serrUYa 32739200101

MarilUce carvalHo dias 28093301
Marilza de aMoriM loPes 2111111

Marilza Nazare MartiNs da silva 32179730102, 32179730102, 46962901, 
46962901

MariNa  elza liMa barroso 9657111
MariNa abeleM KzaN 128702

MariNa cardoso soares 30040301
MariNa da silva lago 7470111

MariNa da silva NUNes 8811111
MariNa da silva oliveira 31578801

MariNa de soUza leal 33715730101
MariNa feitosa vitaliNo 541883260203

MariNa HeleNa lisboa barbosa 58448780203
MariNa liMa de soUsa 32272501

MariNa qUaresMa ferreira 5050111
MariNa rodrigUes tavares 516108801

MariNa sardiNHa de oliveira 64779901
MariNaldo rodrigUes de barros 339285601

MariNaldo saNtos silva 570140601
MariNaldo silva de soUsa 33078701
MariNalva da silva freitas 48580201
MariNalva goMes da rocHa 10465111, 10465113
MariNalva rodrigUes liMa 8637111

MariNeia beNedita da silva Melo 38547601
MariNeide correa barra 6982111

MariNeidi siqUeira do esPirito saNto 53250901
MariNes fatiMa ferreira MartiNs 6043111

MariNete da rocHa braNco 19083701
MariNetHe lUzia garcia de oliveira 8540111

MariNez cordeiro sales 10729111
MariNHa alves de soUza 35675101
Mario alves NasciMeNto 507425801

Mario aNesio MiraNda Paes 11773001
Mario barbosa da lUz 7220900103

Mario crisostoMo dos reis 3408200101
Mario da silva PiNto 337060701

Mario dias brito 11780301
Mario dos saNtos 556008001

Mario dos saNtos silva 339895101
Mario ferNaNdes coelHo 1585111

Mario ferNaNdo MarqUes PiNto 6399111
Mario ferrao de barros 338009201
Mario ferreira da costa 8036111

Mario ferreira de oliveira 189901
Mario ferreira dos saNtos 10678111

Mario gUilHerMe de carvalHo MacHado 316562001
Mario jorge costa da silveira 339612602
Mario laercio MartiNs alves 340556701
Mario lUis ribeiro da silva 512599501

Mario MiraNda da silva 32802201
Mario MoNteiro filHo 9901111

Mario Morais de oliveira 203490501
Mario PoNtes de castro 315103401

Mario saNtos PiMeNtel jUNior 504695502
MarioNita alves MoNteiro 24067201

Marisa ferreira da costa soUsa 14502501
Marisa NerY da silva 33007801

Marise eUfrasia rodrigUes 64577001
Marise loPes NUNes 324412101

Marise rocHa MorbacH 11951111
MarissaNta dos Prazeres de carvalHo 20276400102

Maristella da silva 18933201
MarivoNe sadecK gUiMaraes 2547002

Mariza correa da silva 11842111
Mariza MartiNs da silva 40190001

Marizete Moraes MeNezes 197470101
Marizete MUNiz baNdeira 44753601

Marizete sales dos saNtos 29226501
MarizetH Pereira da silva 42446301
Marlei goNcalves Pereira 8411111

Marleide HeNriqUe de PoNtes 13547111
MarleNe alves da silva de oliveira 401070102

MarleNe beNtes blois 51828001
MarleNe costa de saNta brigida 11832001

MarleNe da Paixao NaMias 14488601
MarleNe de abreU abreU 50130101

MarleNe de deUs tavares da silva 519495401
MarleNe feliPPe assUNÇÃo 32185001, 32185002

MarleNe Maria da silva albUqUerqUe 19490501
MarleNe Maria MartiNs ferreira 7722111

MarleNe Marialva teixeira 12249111
MarleNe MartiNs Pereira 53566401
MarleNe MiraNda Pereira 52422001
MarleNe MoNteiro batista 7037801
MarleNe NasciMeNto rosa 11505302, 11505302, 11505302, 11505302

MarleNe PaNtoja dias 19699101
MarleNe saNtos saNtiago 7518301

MarleNe soUza boNfiM 18747001
MarleNe veiga da silva silva 31220701

Marli da coNceicao vieira da silva 8231111
Marli ferNaNdes de soUza 46724301

Marli liMa veras 65845601
Marli vascoNcelos alvaro da Mota 19294501

Marli Walfredo MacHado 48287001, 48287001, 48287002, 48287002
MarliNa d Moreira 1136251

MarlUce bitar de MesqUita 3055111
MarlUce cristiNa dos saNtos NasciMeNto 327000103

MarlUce PiNHeiro MiraNda 41287201
MarlUce ribeiro loiola loUreNÇo 11058111

MarlUcia da silva PiNHo 26796101
MarlY dias sedoviM 1988121

MarlY do socorro daNtas de soUza 202225701
MarlY dos saNtos lobato 8403401

MarlY Pereira loPes 508842901, 9318111
MarlY silveira da triNdade 18791701

Marta azevedo da silva 10283001
Marta barros saNtos 31223101

Marta da silva PiNHeiro 32167201
Marta geNU de soUza 33357301

MartHa silvaNY dos saNtos de jesUs 9856111
MartiNa cUstodia diNiz da costa 31981301

MartiNHa da silva Paixao 8416601
MartiNHa loPes de Moraes 11316111
MartiNHa MarqUes geNUiNo 514218001

MartiNHa teodora cUNHa da silva 20189801
MartiNHo alMeida dos saNtos 5286090102
MartiNHo dos saNtos Maciel 327029701
MartiNHo ferreira de araUjo 337881001

MartiNHo Paixao aNdrade 12448111
MartiNHo soares MoNteiro 2210230101

MartiNiaNa MartiNs dias 76285701
MartiNs MarqUes de oliveira 66574601
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MarUcia adeNaide de MiraNda barros 9794201
MarY castro cerveira de brito 13597111

MarY cristiNa soUza freitas 19797101
MarY rodrigUes MoUra Pereira 55256160201
MarYlUrdes de Nazare PiNHeiro 632005801

MateUs carlos liMa do esPirito saNto 337683401
MateUs cUNHa da silva loPes 13313111
MateUs de qUadros NicolaU 55998060102

MatHeUs aNtHoNY MartiNs barbosa soUza 11650221
MatHeUs ebiasafe NogUeira cardoso PoNtes 541849920102

MatHeUs soares galvao 8979321
MatHeUs viNiciUs de oliveira reis 52001300104
MatHilde de oliveira Melo saNtaNa 19045401

Matias da foNseca 204821301
Matilde azavedo da silva 7640111

Matilde barros do NasciMeNto 37982401
Matilde de alMeida 62805001

Matilde Pereira goUveia 21858801
Matilde siqUeira dos saNtos 319567801

MaUra lUz da silva 503950901
MaUra saNtos NasciMeNto 517180601
MaUricea seriqUe carNeiro 14844001, 14844002

MaUriceleia cardias de soUza 52508101
MaUricio barbosa de soUsa 11080111

MaUricio costa 13665111
MaUricio PiNHeiro rezeNde 338550701

MaUrizio rocHa de carvalHo raMos 1051550107
MaUro alMeida do vale jUNior 5723258401

MaUro sebastiao cordeiro gUiMaraes 6795231
MaUro sergio MarqUes silva 527060001

Max da costa frazao 571884890102
MaxiMiaNa farias de MiraNda 7511111

MaxiMiaNa MalHeiros de aNdrade 34100201
MaxiMiNo da crUz soUza 335041001

MaxiMUs soares silva 572218210102
MaxleNa favacHo aMoras 17510201
MaYara graca de oliveira 605930103

MaYsa valeria da coNceiÇÃo batista 10124221
Mecias silva brito 559815001
Meire diogo NUNes 879221

Meire goNÇalves albUqUerqUe 11878111
Meires MargaretH rodrigUes de qUeiroz 9150201

MeletiNo da silva vale 334689701
MelqUiades jUstiNiaNo da silva 20837001

MeNaide aMaral das Neves 21720401
MeNesio MiraNda brito 12165701

MeraNil braga de carvalHo 3147111
Mercedes da silva NasciMeNto 38597201
Mercedes goNcalves de abreU 8539111

Merces de NazarÉ de sá goNÇalves 4820111
MeriaM de castro MalcHer 35574701

MeriaM soares soeiro 13488111
MeriaN otavia MarqUes de saNtaNa 39261801

Merita brabo de soUsa 28961201
MerKesedeK rocHa da silva 570018301

Messias brito de araUjo 340027101
Messias MoNteiro de soUsa 512378001

Micael arleM costa carNeiro 11469331
MicHerle aMicar ferreira saNtos 13318111

MidiaM gUarita da silva 30611801
MigUel aNtoNio dias Melo 337163801
MigUel borges de vilHeNa 573296401rv

MigUel carlos da silva 5219111
MigUel cezario da silva 202638401
MigUel cHaves fraNco 12004111
MigUel cHaves Pereira 204066201

MigUel da silva MiraNda 4666301, 5161251
MigUel diNiz de alMeida 63021650201

MigUel do NasciMeNto dos saNtos 54287420106

MigUel galvÃo dos saNtos 3173900101
MigUel MeNdes barbosa Neto 7892111

MigUel MoNteiro lobato 335503901
MigUel Neves da costa 336405401

MigUel PiNHeiro de Melo 199111
MigUel rafael de alMeida e braNco 572219490102

MigUel triNdade de ferreira qUeiroz 9697111
MigUeliNa gUiMaraes saNtaNa correa 39771701
MiKaelY braNdao do carMo favacHo 571989740105

Milda fraNco serrUYa 9050111
Milder raiMUNdo falcao de carvalHo jUNior 516460501

MileNa valeria lisboa barbosa 58448780201
MileNe de jesUs assUNcao de soUsa 11395111

MileNe gaMa aNdrade 5623111
Milita aMMes 201044501

MilitaNa de oliveira PaNtoja 9393901
MiltoM de jesUs dias 13363111

MiltoN aUgUsto de farias 12069111, 6211101
MiltoN MaNoel totte Maia 1053111
MiltoN MoNteiro ribeiro 550267502
MiltoN Moraes ferreira 340169301
MiltoN NUNes da cUNHa 4148750101, 41547201

MiltoN PaNtoja 11441111
MiltoN PiNHeiro gregorio 338326101

MiltoN rodrigUes dos saNtos 203675401
MiltoN severiNo da silva 6864170102

MiqUeliNa barbosa da silva araUjo 38915301
Miraci da silva carvalHo 8809901

Miraci dos saNtos PadilHa 33700890102
Miraci Morais da silva alves 51447001

Miraci PaNtoja alves 23185101
MiracY de deUs sa araUjo 33017501
MiracY saNtos dos saNtos 7681111

Miralice liNda MagNo coelHo 39729601
MiraMar do NasciMeNto alves 36432001

MiraMar griMoUtH elis 11295111
MiriaM araUjo do carMo 52188401
MiriaM arceliNa da silva 29346601
MiriaM da silva valeNte 37091601

MiriaM de soUza Neves saNtos 45614401
MiriaN da silva ceciM 20296340101

MiriaN Maria cHaves cardoso 325844001
MiriaN viegas carvalHo 7774111

MirNa Maria cardoso da silva 24734001
Mirtes das Neves figUeiredo 52738601

Moacir qUiriNo alves 11862111
Moacir vogado abadessa 14805901

Modesto goNcalves de soUza 10749111
Moises loPes 521036401

MoNica de Nazare dias azevedo 5717387103
MoNica elisa do esPirito saNto liMa 7094111

MoNica tereziNHa de jesUs daNtas coUtiNHo 322019201
MosariNa alves de oliveira 12016111

MUrilo liMa jardiM 12108111
MUrilo ribeiro vilHeNa 735040180101
NabiH de oliveira saliM 34209201

Nabor PiNHeiro de loUreiro 8886111
NadYa PiNHeiro PaNtoja 10005601

Nagib rodrigUes de liMa 6694111
Naide batista ferreira 849111

Naide da coNceicao MoUra gUrjao 315371101
Naide liMa Pires 517591701

Nailce NÉ da silva 55773570102
Nair becKMaN saldaNHa de soUza 11017501

Nair da costa costa 9876221
Nair da silva brito 4776701

Nair da silva rodrigUes 16908001
Nair ferreira teles 553158601

Nair Neves 15239001
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Nair PiNHeiro caMarao 7275111
Nair PoMPeU araUjo 53935001

Nair sobriNHo de MesqUita 48922001
Naisa Moraes ferreira 12840111

Naita ferreira dos saNtos 51724001
Naize NazariNa PiNto MarqUes ferreira 16421601

NalY da silva MoNteiro 700085501
NaNcY do socorro taveira teles 36222001

NaNcY oliveira da silva 4329111
NaNeti de araUjo gUiMaraes 1418401
NaNi beatriz ferreira raMos 11779431

Narcisa correa de brito 15218801
NarMeN garcia de Moraes 21491401

Nasario goMes dos saNtos 338131501
NataliNa de jesUs da costa tavares 5147238601

NataliNa de jesUs MoNteiro dos saNtos 18224901
NataliNa rodrigUes da silva 33333601

NataNael correa leite 337929901
Natercia de Nazare NasciMeNto leMos 31368801

NaY silva dos saNtos 5905111
NaYara caYlaNe da silva soUto 11350121

Nazare cardoso da silva 9780111
Nazare da silva ferreira 60572701
Nazare da silva Passos 12520111

Nazare de alMeida NogUeira 571707801
Nazare de fatiMa flora dos saNtos 31376901
Nazare do socorro beNjaMiN leal 53550801

Nazare do socorro da silva cHaves 510121202
Nazare do socorro Melo de soUza 47095301
Nazare ePifaNia de loUreiro farias 23439701
Nazare liNcolN Navarro ferreira 18167601

Nazare MartiNs da silva 7123111
Nazare rodrigUes de araUjo 8966401

Nazare severiNa PiMeNtel de araUjo 20619901
Nazare vieira Maia 55568101

NazarÉ daMasceNo vilHeNa 9651111
NazarÉ loUreiro PiNHeiro 9593111
Nazila MoNteiro da silva 39446701
Nazilda dos saNtos vaz 3924111
Nazira silva de soUsa 50121201

Nedi de soUza oliveira carvalHo 5821820101
NeHeMias NasciMeNto da silva 335887901

Neida Paes costa 32738810103
Neide alves dos saNtos 67124001
Neide da gaMa oliveira 15172601
Neide de soUza fraNca 30168001
Neide dos saNtos rego 17743101

Neide goMes teixeira MariNHo 15181501
NeiliaNe loPes viaNa gUiMaraes 11204111

Neir aMador raMos 3117801
NelMa silva do NasciMeNto 3713510101

Nelsa cardoso de liMa 64872801
NelsiNa daMasceNo da silva 13090111

NelsoN da silva 3229030101
NelsoN de figUeiredo ribeiro 518686203

NelsoN MeNdes soUza 2433100101
NelsoN NazareNo Neves 32016350101

NelsoN soares Moraes filHo 4856910101
NelsoNita Maria de oliveira gUiMaraes 34517201

NelY bezerra Pedrosa 15219601
NelY MeNezes do aMaral 30618501
NelY Pereira MoNteiro 11833111

NelYo dos saNtos Pereira 559735801
NeocY Macedo de jesUs 23370601

Nercila soares de araUjo 8016111
NercY saraiva da costa 34546601

NeriNa oliveira castro de Matos 64573701
Nerita goMes davi 41894301
Nerita liMa dias 31592301

Nerita Matias de gois 50612501
Nestor sergio lobo Nobre 6176002

NeUci araUjo borges 4770111, 7537111
NeUrice soUsa da silva 15165301

NeUsa barros ferreira de oliveira 33774901
NeUsa costa de soUsa 68009501
NeUsa da silva costa 38460701

NeUsa da silva PiNHeiro 34454001
NeUsa KiMie Horibe 8772601

NeUsa soUsa Pereira rUa 10141111
NeUsiMar ribeiro carvalHo liMa 27782701

NeUza araUjo dos saNtos 11237111
NeUza cHavaNte NogUeira 40372501

NeUza cUiMar de soUza 33130901
NeUza cUNHa de brito 7876001
NeUza da silva abreU 7758111

NeUza daNtas barbosa 37356701
NeUza de liMa diaMaNtiNo 47081301
NeUza de liMa MagalHaes 39820902, 7199111
NeUza de oliveira soUza 10027111
NeUza dos saNtos MoUra 9600111

NeUza Maria de soUza brabo 21760301
NeUza Maria goNzaga da silva 67038301

NeUza NasciMeNto da silva 54953420102, 54953420102, 549663401, 
549663401

NeUza Pereira dos aNjos 521107701
NeUza tavares de Moraes vieira 630711601

NeUza teixeira da silva 11490101
NeWtoN dias 10532111

NeY laMarao jUNior 512925702
NHarita da silva cardoso 1686121

Nialdo diger tabosa 6251111
NicaNor batista de alMeida 7056111
Nice Maria farias cordovil 12629211

Nicolas alves loUreiro 57872540101
Nicolas vieira MeNdoNÇa 572224640102

Nicolas viNiciUs saNtaNa da silva 615570205
Nicole Maia PiNHeiro 13646221

NicoliNa abade braga Pereira 1669221
Nieda bezerra de alMeida 54073001

Nilce de carvalHo Moreira 8104301
Nilce Maria de Nazare Medeiros 36879201

Nilcelia Maria david teixeira 50202470101
Nilda da silva ribeiro 10392111

Nilda soUsa e silva 12446221
Nilde do ceU teixeira de araUjo 15208001

NildiraN MoNtes PiMeNta 19776901
Nilo Pereira Matos 513922801

NilseN saMPaio da silva 15248001
NilsoN ferreira MoNteiro 1198650101

NilsoN HeMbertH xavier de soUsa 520976501
NilsoN MartiNs alves 319486801

NiltoN costa de araUjo 335494601
NiltoN ferNaNdes de oliveira 1570121
NiltoN sergio silva de soUza 52649280201

NiltoN silva das Neves 6089502
NilvaNda rodrigUes coNceicao da silva 37259501

Nilza alves silva 6047111, 8922111
Nilza barbosa de soUza 33735801
Nilza cardoso batista 67390001

Nilza coelHo rodrigUes 66626202
Nilza cordeiro de oliveira 36027901

Nilza da silva e silva 37225001
Nilza raiMUNda sarMeNto xerfaN 40075001

NilzoMar saNtos de oliveira 71585901
NiNa Maria de soUsa loPes 38280901

NiNa Maria qUeiroz de carvalHo 489170101, 51702002
NiNa rodrigUes dos reis 35434101

NiNa vieira de MiraNda do NasciMeNto 5142111
NiNoN Marie boNNeterre daMasceNo 24044301
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Nivaldo fraNca goMes 8807111
Nivaldo Moreira da cUNHa 519559401

NizoMar MoNteiro da costa 11566111
NoelY leite ribeiro 10050511

NoeMa MarceliNo MarqUes da silva 73066101
NoeMe Neves dos saNtos 38329501
NoeMia alvarez da silva 64603201
NoeMia balieiro da silva 64770501
NoeMia da crUz PaNtoja 4169291
NoeMia dos saNtos dias 32513901

NoeMia sales goMes 2084111
NoeNis soUza PiMeNtel 20451500101

Norberto Pereira da silva 13658111
NorMa batista correa 1009270101

NorMa de Nazare dos saNtos silva 20047601
NorMa gerHardt bezerra 603256702
NorMa lidia Maciel Matos 571967150101

NorMa lUcia cardoso de soUsa 37407501
NorMa lUcia de caMPos 5098901

NorMa Maria da silva viaNNa 10331111, 2749901
NorMa Nazare ferNaNdes de Matos 19784001

NorMa Paes de Moraes 12176111
NorMa sUelY barbosa de vascoNcelos 10791301

NUbia MeNdoNca dos saNtos 25012001
oceaNira ribeiro de freitas 322677801

octavio PaUlo cabral WaNzeller 10337302
odacY Maciel goMes 201055001

odaiza aleNcar de brito MoNteiro 53750001
odaiza assUNcao da costa 1362501

odaiza rodrigUes das cHagas 21478701
odalea da silva Melo 9819101

odalea larissa dos saNtos Neves 8488221
odalea NoNato de liMa 19508101

odario goNcalves de abreU 73187001
odelita da silva seabra 517178401

odeNice dos saNtos brito 50107701
odete barbosa braga 34702701

odete de aragao barbosa 30940001
odete dos saNtos crUz 5749502

odete ferreira de castro 46269101
odete fraNÇa oliveira 49129201

odete origUella alarcao dUarte de oliveira 23210199
odete saNtaNa dos saNtos 10859601
odete soares de freitas 12910111

odete teresiNHa gaNzer scalabriN 22840001
odete vieira de MesqUita 10807301

odetH goMes ribeiro 47988801
odetHe MiraNda da silva 77802801

odiclea dos saNtos rebelo Neves 15367201
odila MartiNs reis 4911231

odilardo de aNdrade e silva 7594111
odilete goMes do vale 541890620102

odilia MilHoMeNs de azevedo 319846401
odiloN barroso cavalcaNte 337181601

odilsoN aNtoNio silva PicaNco 3022440101
odilsoN tadeU sa de Paiva 49225601

odilzoN roberto silva caMPos 55703440101
odiNea Maria lobato Prado 48894101

odiNea MoNteiro do NasciMeNto 9659801
odiNeia de oliveira goNÇalves 75823001

odiNÉa do carMo silva da costa 918208090199
odiNÉia da silva ribeiro 35011701

ofelia rodrigUes da silva 6487401
olavo da silva qUadros jUNior 520391001

olavo MeNdoNca 334568801
olavo ribeiro de barros 200822002
oldair Morais ferNaNdes 24725101

oleNdiNa gUiMaraes figUeira 26661201
olga cHaves dos saNtos 1078201

olga MoNteiro viaNa 11111
olga Neves de aNdrade 15365601
olga Paiva MergUlHao 1778730102

olga sUeli ribeiro de castro PUga 9842601
olgariNa aMador daMasceNo 45200901

olgariNa brito dos saNtos alves 21421301
olgariNa cardiNs PiNto 11146111

olgariNa da silva botelHo 19864101
olgariNa de Morais correa 54269501

olgariNa raiMUNda cariPUNas de sa 15272201
olgariNa raMos da silva e silva 49364301

olgariNa vilHeNa Matos 72987601
olidia de soUza liMa 23642001
oliNda cUNHa MeNdes 600469501

oliNda goMes dos saNtos 54448501
oliNda gUiMaraes falcao 506640901

oliNda Maria alMeida dos saNtos 516640301
oliNda PiNHeiro viaNNa 6339090301

oliNda rocHa de assUNcao 28890001
oliNda salHeb de oliveira 6587111
olira alves feitosa reis 45819801
olival da silva balieiro 9222302
olivar MoNteiro NoNato 2984680102

olivia do NasciMeNto araUjo 16760601
olivia MacHado e silva vilHeNa costa 49913701

olivia Maria de araUjo freitas 8380111
olivia Merces de soUza MagalHaes 16499201

olivia Moreira do NasciMeNto 11209111
oliviaN dias de oliveira 315662101
olivioMar soUza barros 340750001

olvacio de jesUs favacHo dos raMos 335479201
oMalea bastos da silva 33906701

oMega lea tabosa saNtos 40569801
oNeide alves de liMa e liMa 17456401

oNeide argolo da silva 40620101
oNeide da coNceicao qUeiroz vascoNcelos 2780111

oNeide da cUNHa araUjo 15357501
oNeide da silva gUedes 59510101
oNeide lobato PiNHeiro 31470601
oNeide oliveira foNseca 1297111

oNeide orteNcia de vascoNcelos Mota 32733000104
oNeide PacHeco dias 7261111

oNeide ribeiro da silva 41928101
oNeide soares vieira 49432101

oNelY Maria NasciMeNto eleres 30944301, 5088111
oNeziMa Pereira dos saNtos 11249601

oNilda eliaNa raMos barros goNcalves 523055102
oPtaciel siziNaNdo PiNHeiro 203398401

oradis da costa PaNtoja 31951101
oraide Maria ataide viaNa 31533630101

oraNice dos saNtos garcia 9411111
orbelia Nazare da silva  da coNceiÇao 13042111

orbeNe sUelY PiNHeiro saNtaNa 8854401
orcireMa coelHo Poca 21832401

orievilo floriaNo oliveira soUsa 12165111
orlaNda da silva brito 16593001

orlaNda rodrigUes alves 75207001
orlaNdiNa araUjo teixeira 13168111
orlaNdiNa de soUza oliva 321585701

orlaNdiNa goNcalves de oliveira 18472101
orlaNdiNa joaNa da triNdade farias 60128401, 6069010102

orlaNdiNa liMa MeigUiNs 319574001
orlaNdiNa rodrigUes dos saNtos 29743701

orlaNdiNa tabosa da silva 32441801
orlaNdiNo rodrigUes vieira de Matos 315896901, 50694750201

orlaNdo barata PaNtoja 7515100101
orlaNdo de jesUs rodrigUes 202766601

orlaNdo de Melo e silva 308343801
orlaNdo galvao Negrao 2094002
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orlaNdo raMos ferNaNdes 603682101
orlaNdo siMoes farias 204071901
orleY soares de soUza 576461001

orMaNdiNa caMPelo NasciMeNto 12952111
orMeziNda vieira dos saNtos 19087001

orMiNio das Neves rocHa 334561001
orvacia MoNteiro de oliveira 10904111

oscar de liMa baHia 3975390101
oscar raMos 33338701

oscariNa correa de saNtaNa 46862201
oscariNa da coNceicao NogUeira dias 4762701

oscariNa da silva cardias 11730111
oscariNa do NasciMeNto figUeiredo 33680090101, 34173801

oscariNa leal goNcalves 9476111
oscariNa silva da silva 53546001
oscariNa soUsa MeNdes 9886111

oscariNa sozar coNceicao 46682401
osciMar fraNK barros Pires 13592111

oseas dos saNtos 322064801
osias liNo da silva 45050201

osMar da silva crUz 334560201
osMar de aNdrade tavares 7015701
osMar josÉ silva de soUsa 9613111
osMar Melo Pascoal jUNior 5717387201

osMar PalHeta MoNteiro 31943370101
osMar raiMUNdo PoNtes 13657111, 580213002

osMar saNtaNa 6486111
osMariNa coNceicao da silva barros 519180103

osMariNa da costa saNtos 504106601
osMariNa da silva barata 45301301

osMariNa daMasceNo da silva 37284601
osMariNa de MoNteiro rodrigUes 6757111

osMariNa dos saNtos gaMa 18047501
osMariNa feliPe MaNgas gUerreiro 15350801

osMariNa Hage barboza 32933901
osMariNa leite da rocHa 52965601
osMariNa leite ferreira 36932201

osMariNa MartiNs dos saNtos 6139111
osMariNa MoNteiro evaNgelista 1609801

osMariNa MoNteiro valeNte 32550420104
osMariNa Moraes do NasciMeNto 10550111

osMariNa raiMUNda rodrigUes castro 59712001
osMariNa tavares barbosa 41384401

osMidariNa dos saNtos coUto 21391801
osvaldiNa becKMaN de Moraes 29528001

osvaldiNa crUz de azevedo 34203301
osvaldiNa de soUza farias 3454111
osvaldiNa dos aNjos costa 32677101
osvaldiNa MiraNda victal 57099001
osvaldiNa Neves da rocHa 15291901

osvaldiNa oraciNa de Moraes Neves 15353201, 8023111
osvaldo aNtoNio leMes 1129250101

osvaldo beNedito dos saNtos 4323001
osvaldo borges de albUqUerqUe 8615001

osvaldo cardoso frazao 5545251
osvaldo carvalHo de MoUra 324949201
osvaldo castro da triNdade 15344301

osvaldo da silva Peixoto 340437401, 340437401, 340437401, 340437401
osvaldo ferreira faro 31911201

osvaldo fortUNato tavares 335680901
osvaldo lUis lobato PaNtoja 533144701

osvaldo Pereira dias 55478201
osvaldo rodrigUes da costa 337906001
osvaldo rodrigUes de araUjo 32191940101
osvaldo rodrigUes de soUsa 4942910101

osviNo roNaldo carMo de soUsa 700931301
osWalliNa PiNHo de Melo 15368001
otacilio da silva aMoras 12290111
otacilio rodrigUes dias 335971901

otalice beNtes da silva 29852201
otavia do NasciMeNto MacHado 1463111

otavia MoNteiro de liMa 29474801
otavio cabral favacHo 10912111

otavio caseMiro de Moraes 601692801
otavio ferreira da silva 335178501

otavio HeNriqUe goMes PiNHeiro 225430104
otavio MartiNs da rocHa 9883111
otavio ribeiro de brito 13361111

otilia araUjo dos saNtos 10065001
otilia das cHagas beNtes de soUza 2368111

otilia de oliveira soUza 53840001
otilia rodrigUes cHaves 5678201
otilia rodrigUes PalHeta 13626111

ovidio bricio filHo 928350101
ozariNa goMes lobo 804111

oziel da silva MoNteiro 336039301
PalMira correa caMPos 26134301

PalMira de fatiMa rodrigUes tavares 612090301
PalMira teixeira lobato 10497111

PalMira vascoNcelos cardoso 1160840102
PaMela HeloYsa goMes da silva 5134740204

PaNfilia aUgUsta valeNte dUarte 15404001
ParagUassU tavares Pereira riodades 31522510101

Patricia dias triNdade 8654111
Patricia liMa Melo 9498351

PatrociNia NasciMeNto carvalHo 23659401
PaUla beatriz da silva NUNes 9808551

PaUla KaroliNa NasciMeNto dorNelas 8379241
PaUla liMa tavares 631602601

PaUla vitoria ferNaNdes alves 55750520101
PaUliNa PiNHeiro dos saNtos 20422601

PaUliNa taciaNa correra NePoMUceNo 12116331
PaUliNa triNdade da silva 10139111
PaUliNo de soUza Negrao 6096801

PaUlirio geraldo ferreira de araUjo 50877080101
PaUlo airtoN Melo leao 3757800101

PaUlo alberto Maceio da graÇa 39065801
PaUlo alves dos saNtos 55077070302
PaUlo aNgelo goNcalves 541380001

PaUlo artUr alves da silva 572162920102
PaUlo beNedito tavares de Melo 339064001

PaUlo celso PaNtoja baNHos 32939801
PaUlo cesar da silva rodrigUes 510091701

PaUlo cesar MartiNs garcia 335707401
PaUlo cezar HeNriqUes da silva 13054111

PaUlo de oliveira coelHo 9335101
PaUlo de soUza agUiar 8020111

PaUlo de tarso oliveira da silva Pereira 512322401
PaUlo delcio barbosa 5626001

PaUlo ferNaNdo da coNceicao araUjo 337998101
PaUlo garcia 320786201

PaUlo goMes loUreNco 2595001
PaUlo HeNriqUe dias seNa 9523121

PaUlo jesUs sosiNHo soUza 519205602
PaUlo jorge soares figUeiredo 705148401

PaUlo jose silva caMPos 40578701
PaUlo liMa MacaMbira 7661221
PaUlo loPes gUedes 336337601

PaUlo Marcos dos saNtos liMa 11241111
PaUlo NielseN dos saNtos barros 51304170102
PaUlo regiNaldo saNtos da silva 569531701rv
PaUlo ricardo liMa de oliveira 53904190103

PaUlo roberto aMoriM dos saNtos 573313801
PaUlo roberto da silva coNdUrU 8659231

PaUlo roberto de oliveira 337808001
PaUlo roberto de PaUla PeNa 5708111

PaUlo roberto Mota de oliveira 8850111
PaUlo roberto PaNtoja baNHos 10125112
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PaUlo roberto Peixoto do NasciMeNto 5661111
PaUlo sergio caMara de soUza 33692930101
PaUlo sergio cardoso ferreira 53728401
PaUlo sergio ferreira de soUza 517099001
PaUlo sergio MoNteiro da silva 339071302

PaUlo sergio NUNes PiNto MarqUes 3224111
PaUlo sergio rodrigUes de Moraes 603474802

PaUlo sergio rodrigUes titaN 203287201
PaUlo viNiciUs azevedo barbosa 52220440204

PedriNa carvalHo de aqUiNo 5965111
PedriNa de soUza alcoNforada 29556601

Pedrita MiraNda leao 35782001
Pedro aldo jordao daMasceNo 10727111

Pedro aNdre Pereira silva 574809701
Pedro aNtoNio goMes tavares 11865601

Pedro barbosa Medeiros 7276111
Pedro carvalHo da silva 204333501

Pedro celestiNo Pereira filHo 334712501
Pedro da silva MoNteiro 13371112

Pedro da silveira 1718910101
Pedro daMas das Neves 204075101
Pedro daMasio Pereira 9486111

Pedro de alcaNtara teixeira 6991111
Pedro do esPirito saNto costa 12110111

Pedro dos aNjos 2409150101
Pedro evaNgelista de ataide 23746901
Pedro feNder do NasciMeNto 334889001

Pedro ferreira da costa 21402701
Pedro ferreira da silva 35197001

Pedro ferreira dos saNtos 53430701
Pedro goMes de agUiar 5390230101

Pedro goNcalves de liMa 11845111
Pedro goNcalves de oliveira 32450701
Pedro HeNriK teixeira soUsa 13186221

Pedro HeNriqUe carvalHo jaNseN 12384221
Pedro josiNo barbosa cardoso 8825111

Pedro leal correa 13189111
Pedro Marcelo da Paixao 11820601
Pedro MartiNs fUrtado 204336001

Pedro MateUs alves da silva 33521960104
Pedro MiraNda siMoes 324773201
Pedro Moreira ribeiro 205892802

Pedro Nazare da coNceicao alves 12008111
Pedro NUNes da silva 13092111
Pedro NUNes da silva 5979351
Pedro oeiras castro 327084001

Pedro PaUlo beNicio goMes 337396701
Pedro PaUlo carvalHo aNdre 60132201

Pedro PaUlo da silva 555290701
Pedro PaUlo de carvalHo MaUes 517142301

Pedro PaUlo Pereira da silva 73159501
Pedro PaUlo Pereira de MiraNda 339216302

Pedro PaUlo raMos MoNteiro 5505451
Pedro PaUlo ribeiro da crUz 32484020102

Pedro PiNto da costa 334809101
Pedro ribeiro liMa 19728901

Pedro roberto soares cardoso 339070501
Pedro soares borges 204085901
Pedro vale rodrigUes 80270650101

Pedro veriaNo direito alvares 8373901
Pedro viNiciUs batista baia 55777560106

PelaYo geNtil Neto 517589501
Percia Maria scardiNo goNcalves 29642201

Percila araUjo de vilHeNa 37952201
Perola barros rodrigUes dos saNtos 34959301

PetroNila alves MoNteiro 13121111
PetroNila NasciMeNto de soUsa 36963201

PetroNio de MiraNda NasciMeNto 13455111
Piragibe braga da costa 10334111

Placido Pereira barroso filHo 9110010801
PoliaNa Melo de aNdrade 33486440103

PoMPeo cristo de soUza fortUNato 3145440101
PoNciaNo loPes da coNceicao 336454201

PossidoNia da rocHa soUza leao 27472001
PriaMor goMes ProgeNio 4023110101

qUiriNo Pereira rosa filHo 328123001
racHel scafi loPes 30024101

rafaelY Maria costa cabral 12624331
raffael aNdre de araUjo rabelo 5722176601

raildo PiNHeiro MargalHo 11591111
raiMUNda aleixo da silva Maciel 11054001
raiMUNda algeNir Maia torres 6873111

raiMUNda alMeida da silva 58663301
raiMUNda alves da silva 6603111

raiMUNda alves de alcaNtara 15554301
raiMUNda aMaral alves de carvalHo 64178201

raiMUNda aMoriM de MeNezes 13293111
raiMUNda aNtoNieta alMeida e soUza 10788111

raiMUNda aPoloNia da costa Hara 216001
raiMUNda araUjo liMa 13187111

raiMUNda arlete de assis batalHa 325599901
raiMUNda arlete faro da silva 53102201
raiMUNda ataide dUtra da silva 29274501

raiMUNda aUriNa barbosa MarqUes 41715701
raiMUNda barbosa de oliveira 4333111

raiMUNda barbosa soUza 17797001
raiMUNda beNedita goMes Pereira 50818701

raiMUNda blaNdiNa de soUza 37047901
raiMUNda brito da silva 13615111
raiMUNda caMila beNtes 34113401

raiMUNda cardoso WaldeMar 19024101
raiMUNda carvalHo de soUsa 20457700101
raiMUNda castor de oliveira 3059111

raiMUNda celia braga ferNaNdes 28992201
raiMUNda celia liMa o de alMeida 5090111

raiMUNda cordeiro de Melo aMoriM 3759111
raiMUNda cordeiro NUNes 75300901, 9053111
raiMUNda correa de jesUs 41256201
raiMUNda cosMo da silva 8519111

raiMUNda costa da triNdade 50367301
raiMUNda costa silva 72771701

raiMUNda da coNceicao e silva 13310111
raiMUNda da coNceicao oliveira 12173801

raiMUNda da coNceicao PastaNa ferreira 37213701
raiMUNda da costa Moraes 17305301
raiMUNda da costa NUNes 4918111

raiMUNda da costa soares bezerra 319540601
raiMUNda da costa soUza 4570191

raiMUNda da crUz liMa 11053101
raiMUNda da gloria loPes 517027301

raiMUNda da Paixao NilaNder 2483111, 517153901
raiMUNda da Paixao NogUeira 36923301

raiMUNda da PUrificacao MagalHaes ferreira 22573801
raiMUNda da rocHa saNtos 327103001

raiMUNda da silva avila 5416111
raiMUNda da silva caMPos 5344111
raiMUNda da silva farias 55408101

raiMUNda da silva Moreira 77774902
raiMUNda da silva soUza 58136401

raiMUNda da silva teixeira 2456201
raiMUNda darcY ribeiro goMes 9412111
raiMUNda daziNHa de oliveira 50807101

raiMUNda de aNdrade liMa 48300101
raiMUNda de assis farias leMos 10290301
raiMUNda de jesUs dos saNtos 8519701

raiMUNda de jesUs freitas 22614901
raiMUNda de liMa saNtos 7859001

raiMUNda de Melo ferreira 2036111
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raiMUNda de Nazare dos saNtos ribeiro 15684101
raiMUNda de Nazare farias da silva 15471701

raiMUNda de soUza alves 4820271
raiMUNda de soUza geNtil 38425901
raiMUNda de soUza goMes 64846901

raiMUNda de soUza oliveira 72627301
raiMUNda deUza de soUza borges 34017660101

raiMUNda deUziNda silva dias 10214801
raiMUNda dias da costa 50179401

raiMUNda dias de soUsa brito 35937801
raiMUNda do carMo cleMeNte 31394701
raiMUNda do esPirito saNto 7588111

raiMUNda do socorro alves Moreira 10247111
raiMUNda dos aNjos de soUsa MeNdes 54605401

raiMUNda dos Prazeres da cUNHa Pereira 17001101
raiMUNda dos reMedios ferreira 32634801

raiMUNda dos saNtos araUjo 1987111
raiMUNda dUarte de aMoriM 39175101
raiMUNda edNa dos saNtos 702200101

raiMUNda ePifaNia de araUjo 50950701
raiMUNda eUNice de freitas jeNNiNgs 38836002, 38836002

raiMUNda ferreira de araUjo 20008501
raiMUNda ferreira de qUadros 11065501
raiMUNda ferreira goNcalves 46342601

raiMUNda ferreira Moraes 52744001
raiMUNda ferreira sacraMeNto 38670701

raiMUNda fraNcisca freires galvao 65038201
raiMUNda fraNco da costa 76106001

raiMUNda freire do NasciMeNto 12392111
raiMUNda freitas dos reis 15687601

raiMUNda goMes braga 26511001
raiMUNda goMes cardoso 32678001
raiMUNda goMes da silva 38688001

raiMUNda goNcalves abreU 26160201
raiMUNda graca Pereira barbosa 23272601
raiMUNda Hadade vascoNcelos 5547601

raiMUNda iara coelHo 319681001
raiMUNda iraNdi brito da silva 50572201

raiMUNda ireNe triNdade correa 32568200101
raiMUNda ireNilde caMUrca da silva 68207101

raiMUNda ivete da r rodrigUes 15661201
raiMUNda ivete ferreira 29024601

raiMUNda jovita ribeiro saNtos 45356001
raiMUNda laMeira de liMa 32375601

raiMUNda liMa 28081001
raiMUNda liMa barroso 42651201

raiMUNda liMa cavalcaNte 12555111
raiMUNda liMa silva 66527401

raiMUNda liNHares de liMa 42661001
raiMUNda liNHares dos saNtos 5289111

raiMUNda lobato da silva 12342112
raiMUNda lUcas da silva 38345701

raiMUNda lUcia de oliveira 28994901
raiMUNda lUcia farias leao 15692201
raiMUNda lUcia sardiNHa 9691111

raiMUNda lUciaNa da silva 23706001
raiMUNda lUcidea rodrigUes da silva 6444001

raiMUNda lUciMar vaz ferreira 10054401
raiMUNda MacHado e soUsa 6549801

raiMUNda Maia de Melo 35794401
raiMUNda Maria da coNceiÇÃo crUz 8801111

raiMUNda Maria da silva costa 38625101
raiMUNda Maria do NasciMeNto ferreira 8808001

raiMUNda MariNHo de carvalHo 30480801
raiMUNda MarqUes de azevedo 20277200101

raiMUNda MartiNs da rocHa 29359801
raiMUNda MartiNs foNtes 7447111

raiMUNda MeNezes 38339201
raiMUNda Mercedes Pereira 39603601

raiMUNda MoNteiro barros 12222111
raiMUNda MoNteiro da costa goMes 5556111

raiMUNda Nadir do rosario vale 37840201
raiMUNda NasciMeNto silva 32544901

raiMUNda Nazare de barros reis 52675401
raiMUNda Nazare liMa goUvea 2788002, 2788002

raiMUNda NoNata de assis 54956100201
raiMUNda NoNata de sales goMes 3347221

raiMUNda NoNata de soUza 16699501
raiMUNda NoNata e silva 35279901

raiMUNda NoNata MargalHo barreira 39962001
raiMUNda NoNata soares batista 24758801

raiMUNda NoNato foNseca MariNHo 6360111
raiMUNda NoNNata sa failacHe 9359901

raiMUNda NUNes 33378601
raiMUNda NUNes de sa 10079111

raiMUNda oNeide saNtos e silva 19333001
raiMUNda oNelita da silva ribeiro 51003301

raiMUNda oscariNa Paes do NasciMeNto 32686001
raiMUNda PaNtoja de araUjo 31958901

raiMUNda PaUla da silva NasciMeNto 59449001
raiMUNda Pereira braz 58568801

raiMUNda Pereira do NasciMeNto 1990440101
raiMUNda PiMeNtel de alMeida 326825001
raiMUNda PiNHeiro de soUza 3639111

raiMUNda PiNto ribeiro 58706001
raiMUNda Pires daMasceNo 9392111
raiMUNda Pires MoNteiro 10177001

raiMUNda PoNtes de oliveira ferreira 16798301
raiMUNda qUeiroz Pereira 20389860101
raiMUNda qUeiroz Pereira 10629101
raiMUNda raiol de oliveira 15610801
raiMUNda reis de qUeiroz 52299601

raiMUNda rodrigUes castilHo 60725801
raiMUNda rodrigUes da silva 33633501
raiMUNda rodrigUes da silva 72745801
raiMUNda rodrigUes goMes 21774301

raiMUNda rodrigUes MoNteiro 68354001
raiMUNda rozal da silva 517213601

raiMUNda rozeliz de soUza 68531301
raiMUNda saNtos de caMPos arrUda 52210401

raiMUNda sarMeNto de soUza 5172221
raiMUNda silva dos saNtos 7434111

raiMUNda sobreiro de MeNdoNca 10488111
raiMUNda socorro oliveira de farias 517349301

raiMUNda soNia teixeira alves 28953101
raiMUNda soUza da silva 33691201

raiMUNda sUelY das gracas daMasceNo saNtos 31612101, 31612101, 31612102, 31612102
raiMUNda tavares da silva 50573001

raiMUNda teNorio de freitas 46647601
raiMUNda triNdade da silva 67536901

raiMUNda vidileNa favacHo da silva 10357111
raiMUNda vieira brito 17105001

raiMUNda vieira da silva 31009301
raiMUNda vieira de soUsa 6497101

raiMUNda vieira leal 11094901
raiMUNda vieira silva 41255401

raiMUNda xavier de aMoriM 9672111
raiMUNda xavier dos saNtos oliveira 38561101
raiMUNda zolbelia coelHo carvalHo 9473111

raiMUNdiNHo MisoNdas MartiNs de araUjo 11610601
raiMUNdo  alMeida  foNseca 8466111

raiMUNdo alMir NasciMeNto batista 11396111
raiMUNdo alves da silva 13009111

raiMUNdo alves da silva b 203579001
raiMUNdo alves evaNgelista 52957501

raiMUNdo assUNcao MarqUes MiraNda 513360201
raiMUNdo aUgUsto de soUza filHo 569810301rv

raiMUNdo aUgUsto rios brito 308498101
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raiMUNdo aveliNo oliveira 7587111
raiMUNdo barral MoNteiro 5148901
raiMUNdo barros de liMa 58308101

raiMUNdo batista 203089601
raiMUNdo batista de soUsa 66432401
raiMUNdo belo de oliveira 64994501

raiMUNdo borges do NasciMeNto 5867060101
raiMUNdo brigido daMasceNo 3692500101

raiMUNdo brito da silva 1899601
raiMUNdo carlos daMasceNo 35045101, 35045101, 35045102, 35045102

raiMUNdo carlos siMaes 600710401
raiMUNdo carlos siMoes NacisMeNto 4221111

raiMUNdo celestiNo dos saNtos 8047001
raiMUNdo cesariaNo oliveira da silva 204928701

raiMUNdo coNceicao sarMaNHo de castro 24238102
raiMUNdo correa barbosa 334592001

raiMUNdo correa costa liMa 7831111
raiMUNdo corrêa Maciel 9582111

raiMUNdo costa NasciMeNto 52900101
raiMUNdo coUtiNHo agUiar 11334111, 11334113

raiMUNdo coUtiNHo da foNseca 1754800101
raiMUNdo daNtas de oliveira 12494111

raiMUNdo de abreU Melo 855450101
raiMUNdo de liMa vascoNcelos 202668601

raiMUNdo de soUza Maia 8451111
raiMUNdo do carMo barros de vilHeNa 4565221

raiMUNdo dos saNtos 327895601
raiMUNdo elias de oliveira MoNteiro 6526901
raiMUNdo eNeas ferreira rodrigUes 340186301
raiMUNdo evaldo tavares NoroNHa 7872111

raiMUNdo farias 318479001
raiMUNdo favacHo de freitas 10300111

raiMUNdo ferreira de oliveira 204347501
raiMUNdo ferreira de oliveira 11388111

raiMUNdo ferreira MartiNs 631786301
raiMUNdo foNseca de soUza 204098001
raiMUNdo garcia ferreira 204620201
raiMUNdo gatiNHo goMes 67843001

raiMUNdo gerMaNo silva de aMoriM 3445160101
raiMUNdo goMes de oliveira 327892101
raiMUNdo goNcalves loPes 336215901
raiMUNdo goNzaga de liMa 6786111
raiMUNdo gUedes valeNtiM 6994111, 8695901

raiMUNdo gUiMaraes viaNa Neto 28679601
raiMUNdo HerMiNio filHo 4047800101

raiMUNdo jesUs dos saNtos 327148001
raiMUNdo jorge de MiraNda raiol 11090111, 334587401, 5862111

raiMUNdo jose Maria raMos 327829801
raiMUNdo laMeira reis 335443101

raiMUNdo leaNdro cHaves saMPaio 367001
raiMUNdo liMa da silva 9531111

raiMUNdo liMa dos saNtos 12964111
raiMUNdo lobato 335612401

raiMUNdo lobato torres 15712001
raiMUNdo loPes figUeira 8143111

raiMUNdo lUcio figUeiredo 10902111
raiMUNdo lUiz alves da coNceicao 6651251

raiMUNdo MalcHer 22064701
raiMUNdo Marcal fraNco 12026111

raiMUNdo MarqUes dos saNtos 29456001
raiMUNdo MartiNs ferNaNdes 4290740102

raiMUNdo MaUricio PiNto 400007201
raiMUNdo Melo Moreira 340693801

raiMUNdo MeNdes 340735701
raiMUNdo MiraNda Maciel 60236101

raiMUNdo MoNteiro da gaMa 12773111
raiMUNdo MoNteiro de freitas 11614111
raiMUNdo MoNteiro MUribeca 540820201
raiMUNdo Morais dos saNtos 5975701

raiMUNdo Moreira braga 4554301
raiMUNdo NasciMeNto silva 32869301

raiMUNdo NataliNo vilHeNa PaNtoja 336297301
raiMUNdo NazareNo dos saNtos ferreira 325701001
raiMUNdo NazareNo rosa MacHado jUNior 8764131

raiMUNdo NePoMUceNo 15483001
raiMUNdo Nicacio da silva 203229501
raiMUNdo Nildo rodrigUes 5053161

raiMUNdo NoNato alves dias 8803111
raiMUNdo NoNato baNdeira da coNceicao 3386990101

raiMUNdo NoNato brito da crUz 572713801
raiMUNdo NoNato da silva costa 321650001

raiMUNdo NoNato da silva ii 204761601
raiMUNdo NoNato da silva soUza 337020801

raiMUNdo NoNato dos saNtos 202499301
raiMUNdo NoNato MartiNs 327331801

raiMUNdo NoNato MoNteiro do NasciMeNto 571761790101
raiMUNdo NoNato MoNteiro dos reis 202958801

raiMUNdo NoNato Pereira lobato 542268001
raiMUNdo NoNato rodrigUes 6101801

raiMUNdo NoNato rodrigUes MoNteiro 506461901
raiMUNdo NoNato rodrigUes rego 2852221

raiMUNdo NoNato silva de oliveira 327294001, 327294001, 327294001, 327294001, 
327294001, 327294001

raiMUNdo NoNato silva de soUza 338176501
raiMUNdo NoNato soUza 8389501

raiMUNdo odoNaide da silva 327560401
raiMUNdo oliveira da vera crUz 9796901

raiMUNdo oliveira Malta 320768401
raiMUNdo orlaNdo PeNa filHo 6548002

raiMUNdo Pedro da silva 203413101
raiMUNdo Pereira carvalHo 49843201
raiMUNdo Pereira da costa 202964201
raiMUNdo Pereira de aviz 336151901
raiMUNdo Pereira gUaldez 9800111

raiMUNdo PiNHeiro 9127111
raiMUNdo PiNHeiro de oliveira 205008001

raiMUNdo PiNHeiro MartiNs 13425111
raiMUNdo PiNto da silva 4971000101

raiMUNdo regiNaldo carMo caldas 202530201
raiMUNdo ribeiro de soUza 72592701

raiMUNdo rodrigUes barbosa 5862420101
raiMUNdo rodrigUes da silva 15494601

raiMUNdo rodrigUes de azevedo 11461801
raiMUNdo rosivaldo liMa ferreira 6746111

raiMUNdo sales de soUza 33076001
raiMUNdo salvador batista dos saNtos 6612501

raiMUNdo saMUel MarqUes dUarte 8446121
raiMUNdo saNta brigida braga 22243701

raiMUNdo saNta rosa 31765901
raiMUNdo saNtaNa da silva 9626111
raiMUNdo saNtaNa fUrtado 204357201

raiMUNdo saNtaNa reis sarMeNto 337746601
raiMUNdo saNtareM de soUza 10566111

raiMUNdo saraiva de soUza bastos 8711111
raiMUNdo sebastiao brito de Moraes 328087001

raiMUNdo soares correa 318498601
raiMUNdo tavares rodrigUes 202509401
raiMUNdo teixeira da silva 11987111
raiMUNdo teixeira de soUza 327545001

raiMUNdo teixeira Maia 203687801
raiMUNdo valter sarMeNto dos saNtos 318668701

raiMUNdo vascoNcelos NogUeira 13190111
raiMUNdo Walter da Mota cordeiro 1502740101

raiMUNdo xavier de soUza 6761111
raiMUNdo zacarias da silva Melo 335833001

raiNY barbosa da silva 13160231
raMiro castro rodrigUes dos Prazeres 328035701

raMiro da Paixao 7011490101
raMoN aNdersoN da silva soUza 12466221
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raMses WelliNgtoN da silva teixeira 571985280102
raNde MoUra carvalHo qUaresMa 466710102

raNiere loPes de araUjo 533514001
raPHael rodrigUes de aNdrade 11259221

raqUel daviNa saNtos 17035601
rarisoN rosivaldo saraiva favacHo 11092441

raUl de saNta HeleNa coUto 308322501
raUl saNtiago de azevedo 204359901, 9916111

raUl vieira dos saNtos 29165001
raYaNa de cassia Nobre barbosa 13118331

raYaNY dos Passos dias rodrigUes 51872060103
raYMUNda costa de soUza 201063101
raYMUNda saNtos da silva 31344001
raYMUNda saNtos MiraNda 327082301

raYNara ferreira de Nazare 33624500103
rebeca lUaNY MargalHo MacHado 56986770102

regiaNe borges seNa 12815331
regiNa celia farias reNdeiro 49330901
regiNa coeli cardoso castro 555341501

regiNa coeli Pereira carNeiro da silva 12854111
regiNa coeli silva PiNto 3122111

regiNa cÉlia de carvalHo braga 10862111
regiNa de fatiMa da silva rodrigUes 11747101

regiNa de fatiMa saMPaio MartiNs 73179001
regiNa do aMaral raMos 28734201

regiNa gloria lobato Moraes 21770001
regiNa goMes cardoso 41475101

regiNa graNde vascoNcelos 32073820101, 72609501
regiNa liMa de carvalHo 541906280101

regiNa lUcia da silva lisboa 10616111
regiNa lUcia fUrtado de soUza 603729102

regiNa Maria celia dos saNtos NasciMeNto 38521201
regiNa Maria da silva correa 35656501

regiNa Maria das Merces e soUza 19608801
regiNa Maria goMes calazaNs 37724401

regiNa Maria liMa MeNdes da silva 52795501
regiNa Pascoa PalHeta da silva ribeiro 13509111

regiNa PaUla liMa Perotes 9711111
regiNa Pereira daMasceNo 318704701
regiNa serrao goNcalves 12129111

regiNa sofia da costa Moraes 20157001
regiNaldo alves barbosa 8623101
regiNaldo correa cHaves 502018201
regiNaldo cristo serrao 6113101

regiNaldo dos saNtos NasciMeNto 512275901
regiNaldo ortiz alMeida 701086901rv
regiNaldo raYol favacHo 45610101, 45610101
regiNaldo soUsa da silva 13149111

regiNaldo triNdade cHagas 10455111
regiNo dos saNtos de oliveira filHo 335059201

reiNaldo braga de oliveira 4261990102
reiNaldo da silva oliveira 538994101
reiNaldo fortes de freitas 319230001

reiNaldo jose da silva 205904502
reiNaldo Pereira liMa 1103880101

reiNaldo roMUlo oliveira de oliveira 576326101
reiNaldo saNtaNa rebelo 340294001

reiNaldo saNtos cardoso jUNior 33634810101
rejaNe do socorro MeNdes de soUsa raMos 50008900103

rejaNe Maria barros MartiNs 270299
relraNd borges doMiNgUes 421977801

reMis ivete garcia da coNceicao 757111
reNaN oraNo oliveira vaz 56261960104
reNaN rodrigUes sozar 5722154001

reNata PiNHeiro da costa 38430501
reNato cavalcaNte Moraes 13545341

reNato favacHo da silva 578182501
reNato ferNaNdes costa 516568701

reNato Pereira de aleNcar 700944501

reNato rodrigUes de liMa 5228800101
reNato terezo brasileiro de soUza 544548502

reNee elizabete da silva vieira 40561201
reNelda borges de oliveiora 10093111
reNilda ribeiro de oliveira 50157301

reNilde NUNes fUrtado de oliveira 59182301
reNildes de MagalHaes alberto 40248601

reNildes Neves de oliveira 9394701
reNildes PoMbo MarqUes 2019020199
reNilMa goMes barros 11312111

ricardo HeNriqUe Moraes PaNtoja 338189701
ricardo lUiz PaMPloNa carraMaNHo 10458221

ricardo Marcal de vascoNcelos 3726111
ricardo MiraNda MUfarrej 47236001

ricardo Paes salgado 25235201
riccardo gabriel da silva Moraes 13545121
ricKY aNdreW de alMeida farias 52642940101

riNa coHeN ferreira PaNtoja 13654111
risoleide MesqUita ceNteNo 12986111

risoNete rodrigUes de aragao 2701141
rita correa PalHeta 33514240101
rita correa soares 4500111

rita coUtiNHo da silva 9482111
rita de cacia costa rosa 38639101

rita de cacia teixeira Moreira 13186111
rita de cassia da Paixao saNtos 826111

rita de cassia de azevedo dos saNtos 2159231
rita de cassia NasciMeNto agUiar 9714111, 9714112

rita de Nazare PiNHo gUiMaraes costa 37395801
rita do carMo david das Neves 7909221

rita elias Nassar 9672501
rita ferreira soUto dos saNtos 53301701

rita friza da silva 30125601
rita iMacUlada de aNdrade soUza 20861201

rita Maria de aMoriM Peixoto 10946111
rita NasciMeNto figUeiredo 16643001

rita Pereira da silva 11346111
rita rozeNdo da silva 48252801

rita soUsa da costa Macedo 68506201
rita valeNte cavalcaNte 7967701

rizolete Maria de liMa scHMidt 55848601
roberta coNde dos reis PaMPloNa 11454441
roberto aNtoNio de jesUs teixeira 41335601

roberto borges gUerra 511876001
roberto caNdido dos saNtos cardoso 337443201

roberto carlos silva araUjo 558382901
roberto de soUsa saNtos 506150401
roberto ferreira caxias 72619201

roberto george ferreira da silva 339188401
roberto jose de carvalHo Neto 400164801

roberto Pessoa de Melo 336955201
roberto rocHa siqUeira 6419280102

roberto rosa costa 502000001
robsoN barbosa de deUs Moreira 58828500303

robsoN batista biteNcoUrt 335512801
robsoN lUis alMeida daNtas 33936150104

rocHeli siMoNe celestiNo 56927680101
rociNda aires da silva 12507111

rodiNei PiNHeiro ferreira 573303001
rodolfo eUgeNio foNseca NUNes 1539301

rodolfo rosa de oliveira 32419101
rodrigo barbosa qUeiroz 583319101

rodrigo otavio Pereira da silva 422000901
rogerio gUilHerMe da silva MagalHaes 339462001

roMariz rodrigUes da coNceicao 11733111
roMelia silveira de oliveira 8821111

roMilda  silva ferreira 9949111
roMUlo araNHa carvalHo 5419259101
roNaldo da silva aragao 10153111
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roNaldo de carvalHo soares 6881111
roNaldo galvao de oliveira 506353101

roNaldo lUcio saNta rosa MeNezes 327514001
roNaldo MoNteiro da silva 11854111
roNaldo PaNtoja oliveira 3414221

roNaldo PaUla costa 338712701
roNaldo saNtos da costa 60213100201

roNaldo sergio coUto saNtos 5718995001
roNaldo teixeira de liMa 339618501

roNNaN soares Passos 5722181201
rosa aMelia caldeira MagalHaes 11164301

rosa araUjo dos saNtos 20287270101
rosa barros vascoNcelos 7609000101
rosa coNceicao tavares 50705901

rosa da coNceiÇÃo garcia dos saNtos 10016221
rosa da silva PiNto 11052111, 44345001

rosa de aMoriM goes 15604301
rosa de fatiMa alves goNcalves 550715402
rosa de fatiMa ferreira silva 32081101

rosa de fatiMa sarMaNHo barreiras 4714251
rosa de soUsa dias 41505701

rosa freitas de soUsa 48135101
rosa geroNiMo alves de oliveira 519231501

rosa HeleNa cHagas do esPirito saNto 44816801
rosa loPes da silva 517348501

rosa Maria azevedo ferreira teixeira 505504001
rosa Maria castro cardoso 7566301
rosa Maria correa MiraNda 26996401

rosa Maria de oliveira Neves 76263601
rosa Maria de soUsa MeNezes 27260401
rosa Maria de soUza ferreira 201078001
rosa Maria ferNaNdes araUjo 15647701

rosa Maria HeNriqUes rezeNde de castro 319856101
rosa Maria lobato gUiMaraes 35469401

rosa Maria lobato vidal 29779801, 3259610101
rosa Maria MartiNs oliveira 315136001
rosa Maria Perdigao PoMbal 1049111

rosa Maria soUsa do NasciMeNto 68363901
rosa Pascoal do carMo 8602111

rosa PiNto braNdao 56963300101
rosa ribeiro da silva 31669501
rosa ribeiro jorge 64562101
rosa sales correa 37446601

rosa teixeira MeNdes coelHo 42625301
rosalia cHaves de soUsa 30669001

rosalia de alMeida e silva 327982001
rosalia Maria da coNceicao brito 32626180101

rosalia rodrigUes MoNteiro 12082111
rosalia seNa vascoNcelos 7938111

rosaliNa araUjo MoNteiro do aMaral 22205401
rosaliNa barroso 52884601

rosaliNa do socorro dos saNtos agUiar rodrigUes 6660501
rosaliNa lobato da silva barbosa 4955701

rosaliNa vales ataide 9009301
rosaNa de fatiMa dos saNtos MacHado 5788111

rosaNa de jesUs soUza da costa 507194101
rosaNa Macedo bezerra 11672111

rosaNa Maria de soUsa silva 42861201
rosaNa qUeiroz dos saNtos 1966111

rosaNa soUza leao 513688101
rosaNa sUeli silva da silva 1327050103

rosaNa sUelY da silva saNtos tavares 4582111
rosaNgela araUjo caldeira 28333901

rosaNgela brigNola saNtaNa 12614111
rosaNgela da silva aMaral 33941740101

rosaNgela de Nazare leite barra 537563002
rosaNgela dos reis oliveira 630552001

rosaNgela farias correa 630980101
rosaNgela Maria carvalHo soUza 32422101

rosaNgela Maria lUciaNo da rocHa 602726102
rosaNgela Maria saNtiago 75343201

rosaUra cristiNa de soUza aMoras 528025701
rose catariNa geNU dos saNtos 10769221

rose lea de jesUs Melo rodrigUes 38614601
roseaNe ferreira vale 80270650102

roseaNNe Maria MagalHaes cHalU PacHeco 12649111
roseleNe Neves da silva 84007090101

roseliNa viceNtiNa MoNteiro de soUza 32288101
roseliNda liMa rodrigUes 52810201

roselita borges goMes 600345101
roselY silva 72257001

roseMarY da silva correa 12376331
roseMarY de jesUs carvalHal ferreira 36171201

roseMarY de soUza Pereira 8390600101
roseMarY do socorro oliveira de alMeida 507050301

roseMarY feliPPe jorge 2528301
roseMarY silva cHagas 29032701
roseMerY da lUz goMes 572646801

roseMerY estUMaNo valeNte 54607001
roseMiro PiNHeiro de cristo 37009601

roseNi vieira de soUza 45939901
roseNilda cardoso coelHo 51568900101
roseNilda correa caMPos 12894111

roseNilda ladislaU foNseca 10503661
rosiaNe da silva crUz 53309201

rosiaNe do socorro da silva Pereira 13423221
rosiclea estUMaNo dos saNtos 572048650103

rosieNe Pereira Paiva 5721139201
rosilda da silva da costa 54447701

rosilda lisboa silva 24449001
rosilda NUNes cavalcaNte 35578001
rosilda risUeNHo da silva 50432701

rosildo caMPos dos saNtos 337317701
rosilea da silva leal 50850040103

rosileide crUz saNtaNa de aMoriM 7653111, 7653112
rosileide do esPirito saNto silva 35006001

rosileNa HeNscHel caNella 6683111
rosileNe alves Pelais 539045101rv
rosileNe Paz da silva 8297111

rosileNe saNcHes 5326111
rosileNe saNtos barros Moreira 31510420101

rosiMar alves caMPos 2640240101
rosiMar de fatiMa Moraes barbosa 25326001

rosiMere de oliveira MoUrÃo 9925221
rosiNaldo crUz agUiar 5419301101

rosiNaldo saNtos de oliveira 4865111
rosiNda dos saNtos rodrigUes das cHagas 2998111

rosiNda Macedo das cHagas 21403501
rosita ferreira barbosa 44349201

rosita odilia rocHa qUaresMa 34606301
rosival da silva Melo 502010701

rosivaldo batista da triNdade 13431111
rosivaldo liMa de soUza 558336501

rosivaNe de Nazare MagNo saNtaNa da silva 13134111
rossilda dos saNtos rocHa triNdade 54422101

rozalba rodrigUes da cUNHa 1209111
rozaliNda salete d avila 1351001

rozaNgela Paiva da silva feitosa 57583430101
rozete barbosa braga 486150104

rozileNa de soUza diNiz 24679401
rozileNe do socorro batista da costa 507030901

rUaN lago do lago 20483290105
rUaN Pablo soUsa do carMo 58683510204
rUaN PaUla da silva e silva 10851111

rUaN soUsa NasciMeNto da foNseca 12684221
rUaNdersoN leocadio Maia 572223760103

rUb MadsoN caNtaNHede de alMeida 519921202
rUbeM do carMo dias Moreira 340293201
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rUbeM Waldo rocHa de oliveira 11383111
rUbeNita da silva costa 23006501
rUbeNita loPes bezerra 11016111

rUbeNs de alMeida NasciMeNto 523290201
rUbeNs figUeiredo costa 6827480107

rUbeNs NelsoN da rocHa ribeiro 519839901
rUbeNs saNtos NasciMeNto 538589001

rUbeNs sarMeNto 7208111
rUi barroso da costa 2732100101

rUi da coNceicao tavares 54488401
rUi da costa barros 334787701

rUi gUilHerMe goMes dos saNtos 6777280101
rUMaNa dias da silva fraNco 10603801

rUsivaldo Maria PoMPeU braga 19860901
rUte borges de farias 41817002

rUte cabral rosa 47517301
rUte de araUjo ferNaNdes 325927701

rUte Nazare oliveira barros NUNes de soUsa 18583301
rUte soUza rodrigUes vascoNcelos 201066601

rUteleNe MiraNda da costa 12164111
rUtH abreU soUza silva 511818203

rUtH caroliNa leao costa 51296480202
rUtH da costa cUNHa 50610901

rUtH das Neves PiNHeiro da costa 15668001
rUtH de castro ferreira lira 33867670101

rUtH do NasciMeNto teles 12020111
rUtH eleNa correa batista 63106210102
rUtH ferreira de alMeida 1461111

rUtH HeleNa rodrigUes de aMoriM 1633131
rUtH HeleNa soUza da silva 11459111

rUtH leide ferNaNdes Pereira 68390601
rUtH NasciMeNto de Melo de soUsa 19206601

rUtH olivia de Melo correa 34860001
rUtH PeNHa da silva 39690701

rUtH silva Passos calcagNo 2611111
rUtileNe de soUza da silva 75271101

rUtiNea barbosa do NasciMeNto 67438901
rUtiNea vieira da silva 61206280101

rUY alaide de Moraes viegas 6442401
rUY dias de PiNHo de borboreMa 325784301

rUY evaNgelista de oliveira 15524101
rUY ferNaNdo ParaeNse goMes 556058601

rYaN de soUza reis 52362900201
sabiNa Pereira do carMo 66048501

sabiNo aveliNo costa 334598001
sabiNo carvalHo oliveira 57230601

sabriNa adrieNY Morais goMes 57794130102
salita crUz oliveira 29378401

saloMe goMes da silva PalHeta 22009401
salUstiaNo de liMa dUarte 202975801
salviNa PaNtoja PiNHeiro 20708001

saMara saNtos de aNcHieta 54209620101
saMira adrielY Morais goMes 57794130103

saMUel aleNcar da silva 511014902, 511014902
saMUel da silva ribeiro 1203302
saMUel farias goNzaga 4691220103

saMUel leal da silva 537403001
saMUel vilaNova dos saNtos 700952601

saMY saNtaNa de oliveira 1747231
saNcHa isabelle de aviz coelHo 60334820103

saNdoval MartiNs de liMa 336663401
saNdra HeleNa elessoNdres Matos 50494230201

saNdra HeleNa figUeiredo ribeiro aNdrade 2863001
saNdra HeleNa Pereira ferreira 1325111

saNdra Maria alves PalHeta 64262201
saNdra Maria da coNceicao teixeira soUsa 10497301

saNdra Maria de carvalHo cUNHa 31496001
saNdra Maria dos saNtos PiNHeiro 582110103

saNdra Maria goMes veiga 24142302

saNdra PiNHeiro abreU 6001300105
saNdra sUelY de oliveira fortUNato PiNHeiro 325415101

saNdra sUelY PiNHeiro da crUz 10628221
saNdra sUelY rodrigUes de seNa 1871111

saNdra tereziNHa goMes dos saNtos 6792221
saNdY KaeleN da silva ferreira 6064990104

saNtaNa das gracas brito assUNcao 6717111
saNtaNa do rosario silva 38295701
saNtaNa sobral ribeiro 67384601

saNtiNa Pereira de soUza 6674111
sara cUNHa da silva 38322801

sara vitoria sales de liMa 50648210105
saraH elgrablY de carvalHo 10769111

saraH raiol rodrigUes 15745701
saraH vitoria vieira qUeiroz 57646880102

sarvia daMires da silva cHaves 55771950103
sebastiaNa bezerra de liMa 68546101
sebastiaNa correa PacHeco 46270501
sebastiaNa de liMa soeiro 57038901, 7259111

sebastiaNa de oliveira barbosa 666990101
sebastiaNa de soUza villaca 33761090103

sebastiaNa edilza Melo de ataYde 12253001
sebastiaNa farias do NasciMeNto 16690101
sebastiaNa ferreira de MesqUita 64898101

sebastiaNa fraNca da silva 6264111
sebastiaNa gaia de liMa castro 20326510101

sebastiaNa gaMa lobo 13253111
sebastiaNa MarceliNa de castro costa 49624301
sebastiaNa Maria da silva NasciMeNto 70238201

sebastiaNa MariNHo da silva 46842801
sebastiaNa MartiNs 8369111

sebastiaNa MoNteiro soUza 31259201
sebastiaNa Nazare saNtos Passos 72605201

sebastiaNa Paiva de oliveira 37105001
sebastiaNa soares 20360201

sebastiaNa tavares de MiraNda 1845270101
sebastiaNa tercilia ribeiro batista 40764001

sebastiao agUiar da silva filHo 340170701
sebastiao barros dos saNtos 12592111

sebastiao cardoso dos saNtos 202676701
sebastiao dos saNtos alMeida 518850401

sebastiao farias de soUza 335984001
sebastiao favacHo 6403790101

sebastiao favacHo NasciMeNto 2998040101
sebastiao ferreira de liMa 42246001
sebastiao goMes de castro 3656610101
sebastiao MartiNs bUeNo 5645750102
sebastiao NUNes de soUza 325306601

sebastiao oliveira de jesUs 11722441
sebastiao Paiva sodre 6466101

sebastiao Paixao das cHagas 60588301
sebastiao Pereira boNfiM 10350111

sebastiao Pereira de carvalHo 7075111
sebastiao ricardiNo de oliveira 327870001

sebastiao sete rodrigUes 59595001
sebastiao soUsa da costa 335277301

sebastiao viaNa de oliveira 204755101
sebastiao viaNa do NasciMeNto 8193001

sefora isaUra araUjo da coNceicao 618910103
seleNa fraNcisca de qUeiroz viegas 31691101, 31691101rv

selis soUza valle 7049121
selMa aNgeliNa silva soUsa 12196701

selMa de jesUs da silva aMazoNas 5629401
selMa de Nazare sales da costa 67464801

selMa dos saNtos Paes 10558901, 10558901, 10558902, 10558902
selMa Maria aragao de aragao 30294501

selMa ribeiro Mata 3299111
selUa soUza bUraslaN 2379111

sergio aUgUsto de oliveira 22521501
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sergio caNto leao 50074450101
sergio ribeiro da rocHa 338842501
severiaNo NUNes da crUz 202788701

severiNa da coNceiÇÃo Pereira 55863001
severiNa Maria da coNceicao liMa 10630111

severiNo alves 23352801
severiNo barbosa de figUeiredo 315061501

severiNo farias de soUza 335424501
sHeila do rosario vieira MeNdoNÇa 572224640103

sHeila Maria alMeida goMes ferreira 318865501
sHeYla Patricia veloso triNdade 13442111

sHirleY aNdrade leite liMa 58268020103
sHirleY felix gUedes 5567111

sidNei ferNaNdo liMa dos reis 512592801
silaNe soares silva 572218210103

sileide de fatiMa aragao de oliveira 33988101
sileNe araUjo sirio 54783201

silvaNa de albUqUerqUe rodrigUes 25321901
silvaNa MargaretH Moreira de soUsa 46834701
silvaNa Maria Macola  PacHeco costa 12395112, 12395113

silvaNa Maria sales de liMa 39222701
silvaNa Nazare lUz goMes 9489701
silveria gUiMaraes de liMa 1180198

silvestre costa liMa 12402801
silvestre raMos carvalHo jUNior 5419301701

silvia catariNa HeNtges 64550801
silvia cravo de PaUla 5510111

silvia cristiNa brito da silva 338452701
silvia cristiNa costa de assis 6295111

silvia cristiNa Messias de freitas 514159101
silvia Maria albUqUerqUe givoNi 26458001

silvia Nair laMego aMaro 36293001
silvia regiNa alves ribeiro 10268701
silvia regiNa brito barbosa 11837141

silvia regiNa PastaNa do rosario 5361111
silvio cesar oliveira saNtos 519535701

silvio ferreira dUarte 336975701
silvio jUNior de agUiar soUsa 543052601

siMaia da silva rodrigUes 47300601
siMe laredo Moraes 54733601

siMia costa de oliveira 9457121
siMoNe batista da silva 12486111

siMoNe jaqUeliNe liMa de oliveira 10882111
siMoNe NasciMeNto serrao 51659970102

siNaMor Maciel correa 3573401
siNval geroNcio de soUza 202516701

siNval lUiz da cUNHa 4539001
siria da silva cardoso 33626710103
sirlei goMes de soUza 8135111

sizaNgela do socorro vieira da silva 57646880103
socorro de Maria Pessoa de soUsa 10123111

socorro gleice silva alMeida 46640901
sodrelia teixeira costa 31785301

sofia cardoso silva 29904901
sofia correa colares 1360901
sofia costa da crUz 52034060103

sofia freire MacHado 609840107
sofia MoNteiro da coNceicao 11106601

sofia silva dos saNtos 67072301
sofia vitoria correa fraNÇa 12894221

sol beNitaH salgado 2920440107
solaNge do socorro da silva MeNdoNca 705257001

solaNge Maria gUedes de liMa 52870601
solaNge MarY das Neves PiNa 5581601
solaNge saNtos de oliveira 5202701
soNia berNadete de Matos 39015101

soNia celia bezerra PaNtoja 35448101
soNia dalva saNtaNa 66216001

soNia de Nazare raMos e silva 36670601

soNia do socorro coelHo rodrigUes 11637111
soNia iolaNda borges goNcalves 15736801

soNia lUcia MoNte de leao 10593701
soNia Mara MeNdoNca liMa 4549111

soNia Maria da coNceicao carvalHo vieira 601479801
soNia Maria da graca goMes Medeiros 54809001

soNia Maria da graca teixeira silva 38792401
soNia Maria da silva caMPelo 322117201
soNia Maria de liMa foNseca 13227331
soNia Maria fagUrY videira 39349501, 39349501, 39349502, 39349502

soNia Maria lagoNcHa de oliveira 9963111
soNia Maria leite cardoso 30656801
soNia Maria lobato bello 83005401

soNia Maria reNteiro de MeNezes 51605960101
soNia Maria tavares PiNto 26675201

soNia saloMe de MagalHaes dUarte 31207001
soNia silva ferreira 572223760101

soraYa alves de araUjo 8644111
soraYa sUelY PiNto ribeiro 735040180102

sotera teles xavier 15755401
stefaNNY de PaUla crUz sarMaNHo 12926331
stelita ferNaNdes da silva farias 17300201

stella Maria teNorio braNdao 50008580103
stella regiNa Pereira barroso 11146501
stHefaNY de soUza rodrigUes 11585341

stHefaNY rosa da rocHa raMos 1051550108
stHYfaNY aNtoNia da rocHa raMos 1051550109

sUaMY gUsMao da silva jUNior 338621001
sUeli carvalHo do esPirito saNto 804834702

sUeli Maria loPes tavares 19558801
sUelY da coNceicao barros 2106111

sUelY da coNceicao dos saNtos 250001
sUelY Maria alves gatiNHo borba 3980710101

sUelY Maria da silva ferreira 39422001
sUelY Maria dos saNtos costa 33554101
sUelY Maria favacHo bastos 8691111

sUelY PiMeNta MoNteiro 31588501
sUelY rocHa PiNHeiro 34014300102

sUelY saNta brigida dos saNtos silva 51546000102
sUlaMita da silva MUNHoz 48879801
sUlaMita saNcHes Malato 15738401
sUNaMita alves NoNato 12021901
sUsaNe ferreira goMes 13266111

sUzaNa aMelia da silva dos saNtos 572650601
sUzaNa barreiros gUtierrez 34960701
sUzaNa claUdia silva e soUza 51266220202
sUzaNa de araUjo figUeiredo 57013760103

sUzie socorro liMa de oliveira 316966901
sWaMi NazareNo ferreira da silva 15760001

sYaNNY KeMillY liMa MoNteiro 55826100102
sYdNeY tadeU cardoso de Medeiros 506336101

sYllas da silva jardiM 322571201
sYlvio gUilHerMe saNtos laMarao 5300701

sYMoNe cristiNa da silva costa liMa 9181111
tabajara Norat de vascoNcelos 83004601

tabita MeNezes sidriM 11831111
tacilia vieira de soUsa 37103301

talissoN levir raMos de freitas 13066121
taNHUser dos saNtos 601799101

taNia alMeida das cHagas 567352601rv
taNia alviM Moreira 538679901

taNia Maria rebelo da costa 863630101
tarcila rabelo da silva 64136701

tarcila vascoNcelos MesqUita 60048201
tassiaNi MiraNda araNtes 53324430103
taYNa dos saNtos Moraes 572140280201

teliaNY MarletH goMes MarqUes 631084201
telMa alice PareNte barbosa 571765550101

telMa de Nazare becHara araUjo 67245901
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telMa HeleNa de oliveira Maia 1981111
telMa Maria Modesto de soUza 7895111

telMa Nazare oliveira de araUjo 507071602
telMa oliveira da silva 32774700101

telMaelita rocHa dos saNtos 561049401
telMo Hara jUNior 507501702

teobaldo da silva reis 34951801
teodorico MarqUes da silva 30994001

teodoro rodrigUes 83012701
teofila costa PUga 5424820105

teofiles goMes do carMo 327969301
teofilo silva dos saNtos 203421201
teotoNio Matos Pereira 1650001
teotoNio MoUra coUto 1752260101
teresa goMes MarqUes 47277801

teresa Maria de soUsa Moraes 35365501
teresa MartiNs dUarte 548839701

teresiNHa de jesUs scerNi 555983901
tereza aleixo cerdeira 33566501
tereza cardoso Pereira 6998111
tereza carrera lobato 8763701

tereza coNceicao da silva lobo 37837201
tereza cristiNa cardoso ferreira 10420501

tereza da silva Melo 7702111
tereza da silva teixeira 3786111
tereza daMasceNo dias 11468111

tereza de jesUs de soUsa sarMeNto 22128701
tereza de jesUs PalHeta 46065601

tereza de jesUs soares de aMoriM 54815401
tereza de jesUs sobral fUro 7654111

tereza de Melo carrera 38321001
tereza de oliveira barros 28043701
tereza ferNaNdes lisboa 51002501

tereza freire de carvalHo 11552111
tereza galvao soUza 12474111

tereza grUvira de abreU 12430301
tereza liMa silveira 8453111
tereza Maria costa 9673111

tereza MarqUes 23433801
tereza Mota vaNzeler saba 22959801, 6053111
tereza Navarro de jesUs 17089501
tereza saNtos da silva 5088221

tereza soUza valle 7049111
tereza triNdade de soUza 16898001
tereziNHa alves de abreU 2616601
tereziNHa alves de jesUs 11391301
tereziNHa aMoras goMes 53829901

tereziNHa bacK 64541901
tereziNHa boMfiM de oliveira 319393401

tereziNHa borges da silva 42271101
tereziNHa carvalHo da silva 2360111
tereziNHa carvalHo raMos 40295801

tereziNHa cavalcaNte oliveira 54012901
tereziNHa cecilia loPes da silva 51014901

tereziNHa cleta goNÇalves da silva 10138111
tereziNHa cordovil aNdrade 37347801

tereziNHa crUz de soUza 27608101
tereziNHa da silva de oliveira 35591701

tereziNHa de jesUs 48045201
tereziNHa de jesUs alves correa 29096301
tereziNHa de jesUs b rodrigUes 20726801

tereziNHa de jesUs barbosa de soUza 18043201
tereziNHa de jesUs brito de soUza 315668001
tereziNHa de jesUs caMPos costa 315141701
tereziNHa de jesUs cardoso Paes 2431111

tereziNHa de jesUs carvalHo 30426301
tereziNHa de jesUs carvalHo silva 600547001

tereziNHa de jesUs costa dos saNtos 33776501
tereziNHa de jesUs da silva leal 39535801

tereziNHa de jesUs de alMeida ferreira rodrigUes 870840101
tereziNHa de jesUs loPes ribeiro 38626001

tereziNHa de jesUs loPes tocaNtiNs alvares 30836601
tereziNHa de jesUs MartiNs dos saNtos 58348480201, 58348480301

tereziNHa de jesUs Moreira 503848001
tereziNHa de jesUs MoUssaleM Maia 27533601

tereziNHa de jesUs Neves sa 306430101
tereziNHa de jesUs Pereira NUNes 24583601

tereziNHa de jesUs q da silva 29518301
tereziNHa de jesUs rodrigUes 4182241

tereziNHa de jesUs saNtos loPes 33475801
tereziNHa de jesUs soUsa liMa 37101701

tereziNHa de jesUs soUza 11749121
tereziNHa de jesUs soUza araUjo 64815901

tereziNHa de jesUs soUza Neri 37331101
tereziNHa de jesUs teixeira sotao 35614001

tereziNHa dioNisio carNeiro da silva 29680501
tereziNHa do socorro Pereira MiraNda 67803101

tereziNHa ecila MagalHaes barreto 29977401
tereziNHa farias jUca 34893701

tereziNHa favacHo soares saldaNHa 21953301
tereziNHa figUeira brasil 15843701
tereziNHa garcia da costa 37530601
tereziNHa girao de qUeiroz 64211801
tereziNHa goMes MariNHo 23502401
tereziNHa goMes Pardal 31182001

tereziNHa goNcalves Neves seNa 516579201
tereziNHa liMa 15848801, 15848802

tereziNHa MartiNs Moraes 42230401
tereziNHa Modesto da cUNHa 8888901
tereziNHa MoNteiro teixeira 20034401

tereziNHa NasciMeNto da silva 6856660101
tereziNHa Neves de carvalHo 10180111
tereziNHa oliveira da silva 3465111

tereziNHa PalHeta 64363701
tereziNHa Pereira Moraes 10269111

tereziNHa PiNHeiro de Moraes 45456701
tereziNHa Pires do NasciMeNto 8450601
tereziNHa rodrigUes dos reis 29636801

tereziNHa silva da crUz 6955221
tereziNHa silva da silva 49083001

tereziNHa soeiro MartiNs da silva 3707111
tereziNHa soUza de soUza 10074901

tereziNHa toMe de castro liMa 46988201
tereziNHa vale lUcas 325854801

tereziNHa verissiMo soUsa goMes 48713901
tertUliaNo loPes da costa 1547401

tHaiNara cariNa alMeida deziNcoUrt 9035141
tHalYa dos saNtos de HolaNda 571995640104

tHaMirYs brUNa barros de carvalHo 11661121
tHaYNa soUsa coNde de soUza 32536600103

tHelMa goNcalves sarMaNHo de lisboa 39584601, 39584603
tHereza da silva castro 24827401

tHereza da silva rodrigUes 35831201
tHereziNHa de jesUs barros de araUjo 15803801

tHereziNHa esqUerdo da silva 51720630101
tHereziNHa teixeira de soUza 15828301

tHiago Marcelo ferNaNdes dos saNtos 13419221
tHoMas vieira MeNdoNÇa 572224640104

tiago da silva MeNdes 11965111
tiMoteo soares Moraes 202681301

tita MiraNda albUqUerqUe silva 23118501
toleNtiNo goNcalves Moreira 12811111

toMas favacHo soeiro 11168111
toMazia goNcalves dias 17381901

toMe da silva costa 6335111
traNcirio vieira dos saNtos 326296001

Ubirajara torres cUoco 9168111
UbirataN bezerra MeNdes 3785111
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Udilea Medeiros dos saNtos 57387410201
Ulisses castro cardoso 474730104

UlYsses jose da crUz PaMPloNa 5419258801
UMbeliNo NasciMeNto de soUza 34286601

UrbaNa alves ferreira 7719111
valdeci da silva Peixoto 5033111

valdecir aNdrade da silva 6738111
valdecir castro dos saNtos 53224001

valdecir correa araUjo 540916001
valdecY correa de soUza 4841111
valdeli raMos NasciMeNto 557334302

valdelice rodrigUes coUtiNHo 325692801
valdeliNa de PiNa cordeiro 54306301

valdelirio de soUsa MarqUes 571904130202
valdelita cordeiro galvao 58772901

valdeMar ferreira dos reMedios 11356111
valdeMar ferreira viaNa 335694901

valdeMar Maia de oliveira 336643001
valdeMar sidoNio soares 6290111

valdeMir casseb saNta brigida 327731301
valdeMir da silva saNtos 569076501
valdeMir PiNHeiro da lUz 553896301

valdeNora dos saNtos braga 28974401
valdeNora dos saNtos ribeiro alves 32637201

valderez PeNa torres fortUNato 9752701
valdete de liMa MoNteiro 2317111

valdezira cerqUeira ferreira 36987001
valdicleY dos saNtos rodrigUes 9540221

valdir dos saNtos braga 8513801
valdir gaMa de MaUes 1329260101

valdir Pereira de soUsa 335382601
valdir sales cordeiro 513772101

valdiria raYMUNda raMos seKi 31565601
valdoeNi jose alves dos saNtos 335437701
valdoMicia rodrigUes beNdelacK 2816111

valdoMiro de brito liMa 523301101
valdoMiro loPes MacHado 12107001

valedi goMes caMoriM 6209003
valeNtiM soares do NasciMeNto 316539602

valeNtiN Pereira da silva 1549001
valeriaNa da costa MartiNs 4010111
valeriaNa oliveira da costa 37025801

valMir de freitas 33350890201
valMir Medeiros da silva 338936701
valMir saNtos de saNtaNa 203425501
valqUiria lobato NogUeira 33541990103
valter dos saNtos vieira 516520201
vaNda de Matos ferreira 867111
vaNda do carMo Pereira 66660201

vaNda Maria dos saNtos beNto 4035111
vaNderlei MartiNs 6677060101

vaNderliNo ferreira Macedo 11037111
vaNdersoN gUedes dos saNtos 5720048601

vaNessa goMes da silva 571991610102
vaNia Maria jacqUes de oeiras 32477901

vaNilda do carMo MeNdes 55777560104
vaNilda goMes costa 56776001
vaNUza da costa silva 7589111

veNeraNda de oliveira coNceicao 31949001
veNilda de soUza goMes 54045501

veNiNa crUz liberato seNa 33450170101
veNiNa NUNes carvalHo 49315501

veNiNo ribeiro de Moraes 337126301
veNize coNceicao ribeiro triNdade 5003201

vera cristiNa ferreira da silva 75333501
vera lUcia alvares ataliba 4705111
vera lUcia barbalHo dias 318765901

vera lUcia brasil de MesqUita 7230020101
vera lUcia ceciM dos saNtos 325866101, 325866101

vera lUcia da costa ferNaNdes 505778702
vera lUcia da silva caMPos cardoso 5719870501

vera lUcia da silva soUsa 6276111
vera lUcia de aviz costa 34402801

vera lUcia de oliveira tavares 30015201
vera lUcia de soUza Moraes 75226601, 75226601
vera lUcia goMes travassos 40471301

vera lUcia Moreira goMes MesqUita 45642001
vera lUcia rabelo da silva 32780770101

vera lUcia rodrigUes braNco 326724501
vera lÚcia alves de liMa 10883901
vera Maria beNtes fraga 30835600101
vera Maria liMa PaNtoja 72731801

vera Nazare cardoso de soUza 18749601, 18749602
vergiNia drosdosKY ladislaU 56029401

veroNica araUjo da silva 9637111
veroNica araUjo vilHeNa da costa 58194310201

veroNica goes abreU 37686801
veroNica rosilda barros liMa 46166001

viceNcia da cUNHa albUqUerqUe 30162001
viceNcia PiNHeiro farias 41588001

viceNcia ribeiro da costa 12422201
viceNte aleixo de soUza 22232101
viceNte beNto de soUza 12117111

viceNte borges da cUNHa filHo 8988501
viceNte de PaUlo ferreira de soUza 6154901

viceNte jacob de araUjo 6334111
viceNtiNa alves Pereira 11392101
victor de jesUs raMos 422032201
victor garcia costa 42197180101

victor valeNte braNdao 13259111
victoria PiNto galvao 8668131

vilcia MoNteiro Moraes 31677601

vilMa bastos aMaNajas 5719787902, 5719787902, 5719787902, 
5719787902

vilMa lUcia tavares alves 37642601
vilvia beNtes gUiMaraes 19566901
virgilio NUNes da silva 11230111
virgiNia caMargo vieira 6816111

virgiNia carrera PacHeco 73049101
virgiNia da coNceicao silva saNtos 32700001, 3789111

virgiNia de fatiMa NasciMeNto Pereira 33278001, 33278001
virgiNia Maria MoNteiro MarqUes 316578701

virgiNio alves dos saNtos 6793802
viriato cordeiro de oliveira 54341101

vitaliNa do vale MoNteiro 515437501
vitor de soUza MoY 573315401

vitor eMaNUel triNdade de castro 13018551
vitoria de Nazare lobo da costa 54611901
vitoria eMaNUellY PiNto correa 32664860104

vitoria goMes da silva 3700111
vitoria Marcia estrela Macedo 538678002

vitoria Maria dos saNtos 10844801
vitoria regia aleNcar de alMeida 34347101

vitoria saNtos qUeMel 849401
vivaldo brito cUiMar 2333580101
vivaldo lira da silva 500877802

WagNo goMes abreU costa 575115201
Walcilea loPes de soUza Neto 32535001

WaldelY NasciMeNto de soUsa jUNior 9360111
WaldeMar cardoso borges 9346131

WaldeMar da silva alves 8188111
WaldeMar dos saNtos cardoso 5321420101

WaldeMar ferreira PiNto 4022730101
WaldeMar Paiva de liMa 516343901
WaldeMir de Paiva rego 562268901

WaldeMir oliveira correa 510096801
WaldeMiro dias da silva 12836111, 37896801
WaldeNir ribeiro soUza 506335301
Waldete silva de soUsa 1403601
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WaldeviNa MoNteiro soares 6568111
WaldiNeY alves de carvalHo 504614902

Waldir caNtao da crUz 701123701
Waldir dUarte teixeira 315385101
Waldir NogUeira PeNa 8518111

Waldir tavares da silva 705159001
Waldira do carMo Marcal fUrtado 54638001

WaldireNe da costa saNtos 70093990103
WaldoMiro bezerra de soUza 11476111
WaldoMiro da costa PiMeNtel 1376930101

WaldoMiro da gaMa alves 8460301, 9320111
WaleKs MaNoel cassagraNde da silva 13651221
Walfredo aNtoNio dos saNtos daNtas 334829601

Walfrido cardoso lebrego jUNior 340579601
WalKiria de soUza oliveira 38516601

Wallace de brito cavalcaNte 6891111
Wallace gabriel correa MacHado 13594121

WalMir da crUz cHagas 5287111
WalMir loPes da silva 506588703

WalMir oliveira e silva 33137601
WalMir viceNte silva MesqUita 335474101

WalNice MoUrao araUjo 28747401
WalqUiria MoNteiro da costa 30855201

Walter borges coUto 323571801
Walter carNeiro 7541121

Walter de barros goMes 10779111, 10779112
Walter de jesUs aMaral 327132301

Walter do esPirito saNto borges costa 336606501
Walter joao da silva MeNdes 56313780101

Walter liMa 48016901
Walter saldaNHa de Melo 334898901

Walter WillYaN liMa de Paiva 13026222
WaltiNo da costa Moia 54694101

WalYssoN MatHeUs alves aleNcar soUsa 571985350101
WaNda aNgeliM dos saNtos 170111

WaNda de soUsa alves 49868801
WaNda lUcia dUarte PiNHo 1722121

WaNda lUcia rodrigUes videira 35050801
WaNda Maria foNseca da costa 515833801

WaNda Maria loPes MesqUita 29263001
WaNder aNtoNio PiNto carNeiro 3959190102

WaNdersoN aleNcar soUsa jUNior 571985350102
WaNdo da costa rodrigUes 3075901
WaNetH saNtaNa oliveira 1747111

WaNgel brUNo da silva cardoso 50798880104
WaNiete farias da silva 50669640301

WaNja sUeli MaioliNo de soUza 31498601
WasHiNgtoN leMos feitosa 57511790106
Waterloo PiNto de MeNezes 335187401

WeNdell MatHeUs da silva teixeira 9370221
WeNeYd WeYl Pereira 35417101

WerlYs cardoso Negrao 536904502
WerYK cassagraNde da silva 13651111

WesleY gabriel saNtos da silva 464180104
WesleY joab de oliveira costa 13081221

WeverttoN soUsa silva 55971880104
WilliaM soares de qUeiroz 337314201

WilliaMs Pereira da silva gUedes 559022101
WilliaN galvao de Paiva 13026112

WilliaN jorge ferro braga 512723801
WilMa de araUjo PiMeNtel 308299701

WilMa Pereira raMos 316646501
WilMo WaNderleY aMoras 7131111

WilNellY do socorro de oliveira PiNHeiro 52676201
WilsoN goMes PiNHeiro 334990001

WilsoN jose MartiNs 12915111
WilsoN laMeira soares 12832111

WilsoN leaNdro barbosa dos saNtos 202981201
WilsoN Pereira zUza filHo 506146601

WilsoN saNtos aMador 5722208501
WilsoN soares xavier 18276101

WilsoN vera crUz 7441111
WilYaM jaMes soUsa silva 5719936301

WiNiciUs rabelo de oliveira 11226571
WUdsoN vidal ferNaNdes 9930331

xavier leite galvao 5757111
Yara dos reis oliveira 19329101

YasMiN loPes dos saNtos 10975561
YasMiN victoria oliveira de abreU 572223760104

YasMiN vitoria batista fUrtado 572002150102
YeHUda beNgUigUi 12247501

YolaNda da silva PiNHeiro 200982001
YolaNda fraNca de liMa 39432701

YoleNe de azevedo barros 515538001
YoNe MeloNio silva 38302301

YraPUaN NasciMeNto de oliveira 9120111
Ytalo Nazare e silva 6861400101

YUKiHiKo isHigaKi 513604001
YUri cezar de oliveira Pedroso 42204270102

YvoNNe carreira alves 32589901
zacarias soUza Modesto 10701801

zacHarias da costa dUarte 53233901
zaide braga MacHado 35838001

zaira liMa Kossatz 508863101
zaira PacHeco goUvea 21757301
zaNitas jose soares 5904600101

zelaNdia soUza soares 527191601
zelca de soUza Paixao 9851501

zelia loPes goMes 30692401
zelia rezeNde leite 51651101

zeliNda silva e silva 29027001
zeNaide coelHo de Melo vieira 65377201, 65377201rv

zeNaide de soUza borges 8927111
zeNaide gUerreiro caNUto 3234111

zeNaide jose Nordeste correa 12621111
zeNaide silva Pereira 32130301
zeNeida cHaar liMa 13437111

zeNeida da silva Pereira 1752111
zeNeide arrUda cHagas 320444801

zeNeide beNedita liMao agUiar 4892501
zeNeide Margarida oliveira dos saNtos 38932301

zeNeide oliveira de Melo 49099701
zeNeide saNcHes PUreza 523448401

zeNilda alMeida 11212221
zeNilda de oliveira loPes 64762401

zeNilda soUza da silva 11195301
zeNira PiNto da crUz 25009001
zeriNa bia da silva 24795201

zezilda silva de aNdrade 410090101
ziel dos saNtos ferreira 1693580101

zila de soUza silva 50134401
zila farias cavalcaNte 13584111

zila rodrigUes de aragao 2701111
zilaH tHereziNHa de soUza araUjo 41952401
zilda clelia ferreira de Moraes 38459301

zilda costa de Moraes 7348111
zilda dos aNjos leoNidas 37488101

zilda dos Passos gUiMaraes 33688201
zilda dos saNtos beNtes 40401201

zilda ferreira rossi 47964001
zildeNor cavalcaNte freitas 4604600101

ziNda de oliveira ribeiro 34419201
zita Pfiz 25872501

zoraide cabral de seNa 19419001
zoziMo cHagas dos saNtos 12975111

zoziMo soares de soUsa 9089101
zUila foiNqUiNos raNieri 37932801

zUila MoNte de ataide 17243001
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zUleide batista borges 10098601

zUleide dos saNtos da silva 19421201, 19421201, 19421201, 19421201, 
19421202, 19421202, 19421202, 19421202

zUleide ferreira de carvalHo 52383601
zUleide Pereira aMoriM 65874001

zUlMira correa de MiraNda 48519501
zUlMira Maria rocHa 35266701
zUlMira Moraes silva 55101501

zUMilde oliveira Medeiros vieira 16617001
valdiNez rodrigUes da silva 572164130101

belém, 22 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – igePrev.

Protocolo: 787900
EDitAL DE coNvovAção Nº 006/2022
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 artigo 97, §1º do regulamento geral do regime Pró-
prio de Previdência social do estado do Pará, segundo o qual o igePrev 
emitirá a certidão de tempo de contribuição – ctc para o ex-segurado 
do regime Próprio de Previdência social do estado do Pará, desligado em 
caráter definitivo do cargo, emprego ou função pública; deverá constar, 
obrigatoriamente, o período integral de contribuição ao rPPs e o regime 
de previdência a que se destina.
coNsideraNdo o artigo 98 do regulamento geral do regime Próprio de 
Previdência social do estado do Pará, o igePrev expedirá a ctc mediante o 
preenchimento de requerimento formal do ex-segurado, esclarecendo a fina-
lidade do pedido, o período solicitado de tempo de contribuição e o destino.
resolve:
i – convocação aos interessados abaixo listados que podem comparecer 
ao prédio sede do igePrev, localizado à avenida alcindo cacela nº 1.962, 
na cidade de belém, de 08h às 15h, para levantar sua certidão do tempo 
de contribuição – ctc;
II – Cientificar os interessados convocação que para levantar a CTC no 
IGEPREV devem portar o seu documento de identificação original com foto;
III – Cientificar que caso de procurador, este deverá ter procuração devi-
damente reconhecida em cartório (nos casos em que o procurador do(a) 
interessado(a) não for advogado(a)), além de cópia de documento de iden-
tidade com foto do interessado e documento original do procurador;

iNtEREssADo ANo PRotocoLo
1 adaMir MartiNs de soUza 2016 395308
2 adelia lUcia rego beNjo 2018 249108
3 aecio de jesUs 2017 83047
4 agostiNHo PiNto MiraNda 2018 13455
5 alaide dias correa 2019 347770
6 alciNdo cavalcaNte do NasciMeNto filHo 2014 420521
7 alda coNceicao da foNseca 2019 8151
8 aldeNise carreira rodrigUes 2019 151767
9 alexaNdre NasciMeNto da serra freire 2019 536203
10 alice tereziNHa PaNtoja alMeida velasco 2019 50825
11 aliNe do socorro feitosa ribeiro 2017 67630
12 aloYsio Novaes fraNco 2019 271026
13 altaMira teixeira barbosa 2017 100467
14 alzeNita viaNa da silva 2014 300380
15 aNa leide rodrigUes vieira Moraes 2019 546325
16 aNa lUcia de alcaNtara aNdrade 2015 32942
17 abadia alves MartiNs 2019 167909
18 aNa Maria do NasciMeNto cUite 2015 514940
19 aNa Maria gaMa de aMoriM 2019 533700
20 aNa Maria segUiN dias e silva 2017 285802
21 aNa soUza silva 2016 275926
22 aNdre MeNezes feitosa da foNseca 2016 475186
23 aNdrea lobato coUto 2018 324996
24 aNgela Maria crUz crUz dos saNtos 2017 228687
25 aNgela Maria dUtra das Neves 2014 484424
26 aNgela Maria jose HoUat 2017 380958
27 aNgela Maria lUNa sodre 2016 427099
28 aNgela Maria saNtos silva 2017 325854
29 aNgela socorro do aMaral vascoNcelos 2019 464993
30 aNgelo gUedes de aqUiNo jUNior 2019 432532
31 aNtoNia dalva costa de soUza 2017 59076
32 aNtoNia Maria dos saNtos MartiNs 2017 171447
33 aNtoNia Maria rodrigUes brioso 2018 463409
34 aNtoNia rosario da rosa 2017 228543
35 aNtoNieta fraNcisca cHagas da silva 2018 465493
36 adriaNa dos saNtos silva 2018 5852
37 aNtoNio cosMe alves da silva 2018 289258

38 aNtoNio do carMo liMa filHo 2019 231676
39 aNtoNio foro barbosa 2016 303763
40 aNtoNio Nardicio da silva araUjo 2019 607509
41 aNtoNio reNato soUsa 2017 345302
42 aNtoNio rodrigUes PiNto 2017 280289
43 aNtoNio sergio PiNHeiro de oliveira 2017 7369
44 aridaM de jesUs saNtos do NasciMeNto 2015 105654
45 arleNe costa da coNceicao barbosa 2019 426067
46 arMeNia gUiMaraes de oliveira 2019 527903
47 aUzelita ribeiro da silva 2016 500568
48 belissa de Kassia lobato cordeiro 2019 173368
49 aNtoNia Maria goMes de castro 2019 331505
50 brigida cotta bastos 2017 279421
51 carla celeste joHNstoN soares 2019 125383
52 carlos aUgUsto soUza saNtos 2017 473921
53 carlos gUstavo cHada cHaves 2018 92730
54 aNtoNiete clea costa leal 2019 335930
55 carMeN lUcia cUNHa MoNteiro 2019 188711
56 celi costa silva baHia 2019 353098
57 berNardo rodrigUes da silva 2015 346759
58 celia Maria da silva correa 2017 160053
59 celia Maria Maciel Pires 2017 111169
60 celio soeiro ferNaNdes 2017 21243
61 celioMar caMargo oliveira 2014 437632
62 clara de assis PiNHeiro dos saNtos 2019 351384
63 claUdete rosa de soUsa 2016 486556
64 claUdia diviNo afoNso 2019 402275
65 claUdioNor de jesUs ParaeNse 2016 501192
66 celia dos saNtos batista 2016 20712
67 celia freitas da silva 2015 166809
68 cleUziMar goNcalves de oliveira 2019 513306
69 daNiel aragao de aragao 2017 30696
70 daNilo teixeira cordeiro 2019 452685
71 dea Maria rodrigUes raMos 2019 476863
72 delvaNY correa da costa 2017 187919
73 derval leao jUNior 2019 302228
74 deUseMarY alves dias 2019 386165
75 deUsUita Portela da silva 2016 352182
76 diego bortoloNi disPerati 2017 309109
77 dileUza siqUeira goMes 2016 320033
78 cleUza bastos brito 2018 107766
79 dolores soUto NogUeira 2017 423045
80 doMiNgas liMa loPes 2017 294689
81 doMiNgos do esPirito saNto laMarao ferreira 2019 451865
82 doris goMes rodrigUes 2017 352955
83 eder soares de liMa 2019 124462
84 edgard ferreira leite 2017 197823
85 edivar PoNtes de Mota 2019 171868
86 edNa da silva soares 2016 104974
87 edNa de Melo MiNeiro 2015 552892
88 edNa lisboa dos saNtos 2016 231089
89 edNa NUbia saNtos da silva 2016 70044
90 edNa regiNa de Matos reis 2019 574271
91 edsoN costa saNtos 2019 288246
92 edUardo foNtes da silva 2019 326106
93 eliaNa lUcia graNHeM tavares 2019 529763
94 eliaNe MesqUita de soUza 2019 73073
95 eleNice de soUsa deo saNtos 2019 167899
96 elielsoN Mota da silveira 2019 337532
97 eliNelsoN Macedo gazel 2019 497535
98 elio griNgs 2016 419290
99 elisia dos saNtos seNa 2016 309006
100 elza Maria freitas 2018 218008
101 eNi Maria de soUza Pires 2012 276339
102 elizabetH do socorro Melo de liMa 2019 358924
103 erodice severiNa de saNtaNa e silva 2017 3687
104 eUNice MeNdoNca da silva 2017 145907
105 eUNice soUto e silva 2016 468336
106 evaNdro ferreira dos saNtos jUNior 2017 286096
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107 ezirleNe avila de oliveira 2018 215821
108 fraNcisca dos saNtos silva 2018 173023
109 fraNcisca rodrigUes da silva 2016 211446
110 fraNcisco carlos cardoso sodre 2017 140773
111 fraNcisco erNaNdes correa do NasciMeNto 2019 621546
112 eUdoxia Maria NasciMeNto dos saNtos 2017 553174
113 gabriel evaNgelista ferreira 2016 467826
114 geNi teresiNHa lUNardi 2019 289765
115 geNoveva Maria esteves de oliveira Melo 2019 256360
116 georgete do lago PiNHeiro 2019 379361
117 gereNaldo da silva soares 2019 572984
118 glaUcia regiNa ceNteNo cordeiro de caMPos 2018 23821
119 gregorio da silva costa jUNior 2017 273620
120 gUteMberg MoKdci barros 2018 7516
121 Haroldo siqUeira MiraNda 2017 371646
122 HeleNa viceNte da silva NogUeira 2018 309148
123 Helio de soUza NasciMeNto 2016 429691
124 Helio goMes silva 2018 548630
125 ieda Maria dos saNtos soUsa 2019 615241
126 iNeide vieira viaNa 2015 59762
127 iNes Maria alves cHaves 2017 120499
128 iNgrid agrassar HoUat de brito 2016 298898
129 iracildo lUis da silva figUeira 2019 525759
130 iraciMar da silva crisostoMo 2019 30716
131 iraildes da costa silva 2018 498043
132 israel goMes oliveira 2018 285479
133 izabel cristiNa de oliveira caMPos 2019 530803
134 izidoro de Nazare cabral 2019 103371
135 jaciNta Maria cavalcaNte de oliveira 2017 527126
136 jacireMa barbosa de gUsMao 2019 222120
137 jacqUeliNe de jesUs carNeiro 2015 358569
138 jaMes deaN de oliveira araUjo 2016 24873
139 jesUsleNe goMes rocHa 2017 184331
140 joaNa darc cardoso silva 2017 450589
141 joaNa darc de soUsa triNdade 2019 337789
142 joaNa darc dos saNtos gUiMaraes 2019 316714
143 joaNa darqUe dos saNtos de soUza MilHoMeNs 2016 496804
144 joaNa dos saNtos goNzaga 2017 421906
145 joao batista de farias 2019 556036
146 joao carlos beriNa Melo 2019 467770
147 joao lUiz garcia saPUcaia 2017 376322
148 joao PaUlo aMoriM 2012 464576
149 joNes alberto Macedo dos saNtos 2017 271243
150 joao fUrtado loPes 2018 170945
151 jose darcY PaNtoja assUNcao 2018 492899
152 jose fraNcisco da silva 2019 228208
153 jose jUveNtiNo de alMeida 2018 55795
154 jose lUiz PaNtoja Pereira 2019 451415
155 jose Maria de araUjo 2018 199105
156 jose Maria garcia alves 2018 367922
157 jose Maria Patricio soares 2019 3011
158 jose Mario ferreira PiNto 2016 399402
159 jose roberto saNtos ribeiro 2019 283694
160 jose rodrigUes de soUza 2017 71881
161 jUlia Maria ferreira rosa veloso 2017 18473
162 jUreMa de oliveira Harder 2018 536305
163 Katia regiNa silva da foNseca 2019 301358
164 Katia sileNe tavares NoroNHa 2019 381693
165 KelsoN ribeiro fUrtado 2019 305939
166 leia PiNto de assUNcao 2015 221821
167 leila do socorro da Paz saNtos 2016 256407
168 leNa eriKa liMa leao 2017 381149
169 KelviN leNNoN MeNdes de aNdrade 2019 127051
170 lidYa goes oliveira jacqUes 2017 201483
171 lieNNe barbalHo PriaNte 2016 26491
172 lUcilia da silva Matos 2019 357254
173 lUcio carNeiro de Morais 2017 384912
174 lUcio NazareNo lobato da cUNHa 2019 284614
175 lUcival rodrigUes dos saNtos 2018 55941

176 lUis otavio soUza do carMo 2019 279446
177 lUiz de Nazare oliveira flores 2018 115071
178 lUiz ferNaNdo alfaia cardias 2019 527729
179 lUcideia de fatiMa oliveira da silva 2015 262310
180 lUsiNete erotildes de carvalHo costa 2019 178166
181 MaNoel de jesUs alves fraNco 2019 174634
182 MaNoel do carMo ferreira PiNHeiro 2019 10325
183 MaNoel galvao de Moraes 2016 28295
184 MaNoel raiMUNdo dos saNtos jUNior 2019 230401
185 MaNoel ricardo alves costa 2015 364337
186 Marcelo HeNriqUe rabelo fraNco 2019 139378
187 Marcia salazar de soUsa 2017 296740
188 Marco aNtoNio leal goes 2016 527654
189 Maria alzira ferreira goNcalves 2016 45502
190 Maria aMelia raMalHo 2016 109670
191 Maria aNgela saNtos Maia 2018 336842
192 Maria aParecida de leMos 2019 132538
193 Maria aUgUsta raPoso de barros brito 2016 281423
194 Maria beNedita alves saNtiago 2019 171609
195 Maria celia saNtaNa da silva 2017 325772
196 Maria ceU cUNHa de oliveira 2019 165469
197 Maria clara barros Noleto 2015 372405
198 Maria cleoNice WoNgHaN 2017 158293
199 Maria dalvai carvalHo dUtra 2019 621385
200 Maria das dores PiNto batista 2014 218835
201 Maria das gracas de soUsa farias 2018 355875
202 Maria das gracas Pereira do aMaral 2017 543077
203 Maria das gracas PicaNco alves 2018 120163
204 Maria das Mercez ferreira borges 2018 30257
205 Maria de fatiMa da silva liMa 2017 301318
206 Maria de fatiMa foNseca de soUsa 2016 408666
207 Maria de fatiMa oliveira ferreira 2019 483255
208 Maria de jesUs borges da silva 2019 432468
209 Maria de jesUs saNtos da silva 2018 344534
210 Maria de jesUs triNdade Pereira 2019 452771
211 Maria de loUrdes alMeida 2017 413930
212 Maria de loUrdes MoNteiro 2018 355929
213 Maria de loUrdes soares soUza 2015 452809
214 Maria de lUrdes barbosa 2016 77333
215 Maria de Nazare ferreira do aMaral 2019 270569
216 Maria de Nazare laMeira da silva 2014 9903
217 Maria de Nazare NasciMeNto 2017 395245
218 Maria de NazaretH ferreira goMes 2019 161144
219 Maria delMa costa de araUjo 2016 416906
220 Maria delzUite da silva araUjo 2016 61460
221 Maria dilce PiNa cUNHa 2019 265080
222 Maria divaNir aNtUNes dos saNtos 2016 520041
223 Maria deUzeNir oliveira qUeiroz 2018 42318
224 Maria do carMo de alMeida Macola 2014 117258
225 Maria do carMo de oliveira castro 2017 147016
226 Maria do carMo sUdre sirqUeira 2019 167941
227 Maria do PerPetUo socorro freire carNeiro 2017 368045
228 Maria do PerPetUo socorro liMa da silva 2014 300141
229 Maria do socorro dos saNtos soUsa 2016 306845
230 Maria do socorro PassariNHo sMitH da silva 2019 612189
231 Maria do socorro gUiMaraes cUNHa 2017 257433
232 Maria do socorro vascoNcelos saNtos 2017 62859
233 Maria doMiNgas fUrtado 2016 24571
234 Maria dorileNa da costa goMes 2016 506180
235 Maria edileNa arrUda bisPo 2019 505917
236 Maria elzelez barros Modesto 2016 319969
237 Maria estHer brito baNdeira 2017 308179
238 Maria ferreira de soUsa 2017 13272
239 Maria fraNcisca da silva 2019 426188
240 Maria fraNciscaNa goMes aNtUNes 2018 460895
241 Maria HeleNa barros coUtiNHo 2018 301239
242 Maria HeleNa coNde de Morais 2015 202798
243 Maria iraNdir da silva soUza 2013 298018
244 Maria irlaNda MoUra liMa Neris 2018 493541
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245 Maria jose alves de liMa 2018 501766
246 Maria jose NasciMeNto daNtas 2019 308658
247 Maria jose raMos da silva 2019 94386
248 Maria lUiza de liMa 2019 361003
249 Maria Moro scHio 2017 385806
250 Maria NorMa alves goNcalves 2015 461055
251 Maria odete teles dos saNtos 2014 502912
252 Maria lUzia cardoso Pereira 2015 250181
253 Maria oliNda caMPos loPes 2018 286176
254 Maria raiMUNda braNcHes de soUsa 2016 88946
255 Maria rita MoNteiro da silva 2016 322587
256 Maria rUte de risse dos saNtos 2018 69567
257 Maria silMara da lUz ataide 2019 177621
258 Maria UbiracY costa ferreira 2017 186889
259 Maria vilMa sa de MeNdoNÇa 2017 495437
260 MarileNa Macola MarqUes 2015 130826
261 MarileNe oliveira cardoso 2014 463442
262 MariNa silva de alMeida 2019 349992
263 MariNeia Porto de oliveira 2019 364460
264 MarileNe dos Praseres triNdade 2017 524546
265 MariNeUza MoNteiro alves ataide 2017 133692
266 Mario jorge vieira baeNa 2019 64230
267 Marisa ferreira NogUeira 2016 101646
268 Marisa MeNdes faYal 2019 492423
269 Mario ciriNo de freitas 2019 124187
270 MarleNe da coNceicao soUsa 2016 429924
271 MarleNe HeiNeN 2019 147277
272 MarleNe rodrigUes cHaves 2019 117639
273 MarleNe soUza leao 2018 41918
274 Marivalda fUrtado da silva 2017 10858
275 MarlUcia Neves batista 2013 426166
276 MiltoN barreto Neto 2019 643788
277 MirleNa delgado MarqUes 2016 256190
278 Nadja greijal HolaNda 2016 225972
279 NelMa lUcia caNto tavares 2017 116144
280 NelMa Pereira de qUeiroz 2013 477953
281 NeUsUita Maria de fatiMa Mota PiNHeiro 2017 546486
282 NeUzileNe ataides MateUs 2019 354054
283 Nilo de liMa bastos jUNior 2018 102506
284 NilsoN rUbeN dos saNtos 2019 554840
285 Nilva goMes da soUza 2017 298993
286 Nilza dUtra rocHa oliveira 2017 132593
287 NoeMia PitMaN MoUra 2010 147351
288 NilMa Maria rodrigUes da silva 2017 291790
289 odelita do socorro brito de azevedo 2015 486508
290 odileNe do socorro agUiar goMes 2017 385522
291 odNeia MoNteiro da gaMa 2017 258097
292 olciNeia dos saNtos rosa 2011 343839
293 orlaNdo silveira de Matos 2019 354795
294 otacilio aMaral filHo 2015 85273
295 otavio cardoso brito 2014 91160
296 Patricia alexaNdre saMPaio 2019 443203
297 Patricia PorPiNo MartiNs 2017 410658
298 PaUlo aNtoNio fraNces tavares cardoso 2019 603125
299 PaUlo PiNto da silva 2019 159885
300 PaUlo roberto rodrigUes MeNdes 2019 166513
301 PedriNHa da costa saNtos 2017 88395
302 Pedro eMiliaNo d soUza 2019 269639
303 Pedro saNta brigida de castro 2012 503817
304 Pedro silvestre da silva caMPos 2019 8785
305 raiMUNda beNedita cristiNa caldas 2018 383184
306 raiMUNda botelHo da Possa 2017 232783
307 raiMUNda braNcHes vieira 2015 446279
308 raiMUNda de oliveira Pereira 2016 88150
309 raiMUNda ferreira da silva 2017 384901
310 raiMUNda ferreira de jesUs 2017 81596
311 raiMUNda rosaliNa favacHo de Melo 2018 95164
312 raiMUNda saNtaNa evaNgelista 2017 3232
313 raiMUNdo dos saNtos 2016 504873

314 raiMUNdo viaNa de aNdrade 2016 187692
315 raPHael seabra baHia 2018 554798
316 raqUel da silva basegio 2016 467789
317 regia siMoNe saNtaNa de carvalHo silva 2017 66097
318 regiNa das gracas dias brito 2019 352521
319 regiNa lUcia gUiMaraes albUqUerqUe 2017 192977
320 reiNaldo de araUjo silva 2019 456663
321 reNeres dos saNtos rocHa 2016 324144
322 rileida de soUsa oMeNa 2019 644902
323 rita de cassia eUtroPio MeNdoNca bezerra 2019 363957
324 rogerio carlos Macedo alves 2017 314698
325 roMilda Maria dos saNtos 2017 461826
326 rosa Maria de soUza brasil 2018 441909
327 rosaNgela aveliNo de soUza 2016 416756
328 roseMarY do socorro Nazare de soUza 2017 277752
329 roseNilda de Nazare soUsa coNceicao 2017 309239
330 rosete de Nazare do carMo PiNHeiro 2018 350729
331 rosileNe ferreira de siqUeira 2015 239329
332 rosileNe telles liNs 2019 337078
333 rosiMar Matias de brito 2017 184312
334 rosiMar Neris MartiNs feitosa 2019 381008
335 rosivaldo NataliNo Melo da silveira 2017 411176
336 rUbia sara leMos da costa e silva creao 2015 470678
337 rUte Neide dias da silva 2012 121816
338 saNdra eliaNa teixeira MoUra 2019 383003
339 saNdra HeleNa MarqUes dos saNtos 2019 327281
340 saNdra sUelY rodrigUes dos saNtos 2017 219408
341 saNtaNa loUrdes ferreira sarraziM 2018 368559
342 sebastiao foNseca do carMo 2018 552161
343 selfredo cleMeNt 2016 12235
344 selMa regiNa batista costa 2019 468094
345 sergio HailtoN da silva dUarte 2019 431063
346 sidcleY vieira freitas 2017 192427
347 silvaNa doMiNgUes ribeiro 2018 425008
348 siNMarlei dUeti reseNde silva 2016 512171
349 solaNe de araUjo 2019 70456
350 soNia Maria barbosa Mello lafaYette 2017 81433
351 soNia Maria de jesUs saNtos Moraes 2019 435666
352 soNia Maria goMes 2016 416960
353 soNia Maria liMa 2019 384953
354 sUeli costa gUerra 2015 219221
355 sUlaMita silva leao vollMerHaUseN 2017 433556
356 joaNa Maria dos saNtos 2019 633124
357 taNia aMador de Moraes 2019 518900
358 ted WilsoN rodrigUes lobato 2015 306486
359 tereziNHa de jesUs araUjo 2017 50917
360 tereziNHa freitas da silva 2019 339976
361 tHiago da silva gilla 2019 140220
362 tiago soUza da lUz 2018 168378
363 valdo lUiz dos saNtos gasPar 2019 594580
364 valter saNtaNa da silva 2014 67909
365 vaNia coNceicao PaNtoja costa 2014 260657
366 vaNia de jesUs rocHa cabral 2017 427362
367 vaNia regiNa zogHbi coelHo 2016 366383
368 veNiNa delUrdes borges 2015 41340
369 vera lUcia ciNtra Possas 2018 350959
370 vera lUcia soares froz 2017 317227
371 vera soNia teles dos saNtos Morais 2016 434927
372 vilMa locH 2019 197851
373 vilMa NavegaNtes da silva 2017 234802
374 virgiNia Maria goMes 2017 230860
375 WagNer PiNHo de vascoNcelos cHaves 2018 507053
376
 Waldice Maria da rocHa sedoviM 2015 369025

377 WalsoN da silva ferreira 2019 43820
378 WellertH MeNdes ribeiro 2019 467433
379 aNtoNia alves HoNorato 2020 7350
380 feliPe PicHi barioN 2020 88501
381 fraNcisco botelHo MartiNs 2020 75095
382 joveNtiNa da crUz silva 2020 27347
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383 lUiz carlos cavalcaNte ferreira 2020 64524
384 Maria ivaNoviNa NUNes castro 2020 62279
385 orqUidea vascoNcelos dos saNtos 2020 30063
386 adalberto Marcos barbosa Matias 2020 98850
387 vilMa felix de soUsa 2020 61696
388 aNa cristiNa correa celestiNo 2020 103904
389 ediNa dos saNtos valeNte 2020 113803
390 graca raMos de freitas 2020 153013
391 idalio Pereira coUtiNHo 2020 146647
392 iNgrid bastos aMaral 2019 565871
393 jose NazareNo de soUza 2020 153106
394 lUcivalda de aragao goNcalves 2020 171798
395 MaNoela aUgUsta sUliaNo MaUes 2020 102764
396 Marcelo da silva viaNa 2020 176106
397 Maria de Nazare correa alves 2020 31636
398 Maria estrela PeNa Marciao 2020 126202
399 Maria telMa silva rebelo 2020 146346
400 Maria zUila caNcio de soUza 2019 383318
401 regiNa celia do aMaral vascoNcellos 2020 166568
402 WalKer WaNderlei farias de oliveira 2020 122242
403 aNa do carMo ferreira 2020 206935
404 aNNa cecilia da costa leal do NasciMeNto 2020 182778
405 elaiNe ribeiro goMes 2020 231548
406 jUarez triNdade de sá 2020 86429
407 jose carlos rUsso PiNHeiro 2020 231504
408 josefa da silva caMPos 2020 182813
409 lUciaNa de oliveira torres 2020 485402
410 lUzia brito ferreira 2020 231598
411 Maria da coNceicao cHeNe 2020 193751
412 Maria do socorro silva de oliveira 2020 544109
413 raiMUNdo NoNato dos saNtos Melo 2020 136967
414 Miralda HeleNa MaUes liMa 2020 198578
415 said KalUMe Kalif 2020 213583
416 soNia Mara goMes fraNco 2020 536500
417 Marcia de Nazare barra de aNdrade 2020 611521
418 UeNder soares xavier 2020 605963
419 claUdio de figUeiredo ferreira 2020 536157
420 cleoNice goMes deMetrio 2020 620877
421 Maria do socorro soares leite 2019 444067
422 raiMUNdo NoNato soUsa 2020 262520
423 Maria eMilia de liMa tostes 2020 391336
424 Maria HeleNa da silva Neder 2020 521528
425 lUcia lacerda MeNdes 2020 764863
426 edNa silva saNtos 2020 764951
427 iriNei Marcia PiMeNtel vieira 2020 761956
428 fraNcisco celio MarqUes MoNteiro 2020 764387
429 edNa de fatiMa albUqUerqUe da silva 2020 785186
430 eleNize do socorro ferreira tavares 2020 863594
431 fraNcisca de loUrdes farias agUiar 2020 731869
432 celMa HeleNa soares ferreira 2020 860064
433 leNi dos saNtos freitas 2020 808227
434 NeUsa Pereira albUqUerqUe 2020 960673
435 Maria gorete caldas goMes 2020 976226
436 Margarida da foNseca jUlio 2020 997491
437 Maria leoNilda lira cavalcaNte 2020 931086
438 lisvaldo cesar de aNdrade toMaela 2020 761982
439 carMeN lUcia rodrigUes cHagas 2020 710711
440 jUraNdir dos saNtos PiNHeiro 2020 649592
441 Naide liMa do carMo bastos 2020 497133
442 robsoN Pereira da silva 2020 1019858
443 elizabetH siqUeira tostes 2020 1047159
444 joaNa darc goNcalves goMes 2020 1042300
445 Maria da coNceicao goNcalves silva 2020 1075502
446 NelMa de Morais MoNteiro 2020 1082527
447 lUiz carlos Pereira dos saNtos 2021 24730
448 NilMa silva das Neves 2021 21124
449 tHiago brUNo da silva celestiNo 2021 54245
450 lUzia Maria correa teixeira 2021 62411
451 Maria aNtoNia de oliveira NoNato 2021 62439

452 otavio WoNgHoN saNtaNa jUNior 2021 89599
453 ivete YUri iNoUe NoroNHa 2020 1100953
454 NataNael rodrigUes 2021 100363
455 orlaNdo itair das Neves Paz 2021 115359
456 celia aParecida de oliveira 2021 64019
457 NoeMi MiKs becKer 2021 63953
458 orlaNdo dos saNtos costa 2021 169365
459 bibiaNe gHiotti MarcHioro 2021 70196
460 Maria leceoliNa MoUra PiMeNta 2020 1064323
461 robsoN Pereira da silva 2020 1019858
462 Maria de loUrdes torres da silva 2020 586782
463 vigberto ferNaNdes de carvalHo 2021 165872
464 tereziNHa do socorro caMara qUeiroz 2021 172999
465 jose Maria saNtos MagalHaes 2020 1061734
466 Maria da coNceicao rodrigUes de alMeida 2020 1107229
467 iolaNda zaNelato brito 2021 141586
468 PatricK liNderberg da costa 2020 338363
469 sadia Maria do livraMeNto oliveira raMos 2021 211916
470 HeleNa lUcia ferreira coelHo 2021 209271
471 rosileNe do NasciMeNto borges 2021 218310
472 rUtH Moreira gUiMaraes da costa 2021 282735
473 deivid cesar viaNa soUsa 2021 323017
474 Marta MarY Medeiros loUgoN 2021 309871
475 Nilda soares dos saNtos doNetti 2020 762627
476 aNgelita ferreira alves 2021 337851
477 deUzUite araUjo de oliveira 2021 210125
478 MeirY lUcia rodrigUes de soUza 2021 191771
479 elieltoN araUjo tavares 2021 181154
480 soNia Maria dias fraNca 2021 273409
481 eNir felix de araUjo 2021 273048
482 saMia Maria de PaUla Mattos 2021 273111
483 aNa Maria Marialva 2021 389855
484 Maria berNadete Paes de alMeida 2021 412082
485 cristiaNe do socorro da rocHa silveira Medeiros 2021 435694
486 jUcivaldo dos saNtos braga 2021 508559
487 iNalda do socorro Matos de soUsa 2020 957230
488 Maria WillaMY fraNco da crUz 2021 517982
489 Maria do PerPetUo socorro brito dos saNtos 2021 533704
490 lUcileNi de soUza MaUes 2021 559596
491 lUzia vieira de MeNezes 2021 550241
492 Mara jordaNe silva PiNto 2021 542723
493 beNedito rodrigUes PiMeNtel 2020 1048509
494 Marcelo goMes de liMa 2020 419236
495 virgiNia MoNteiro de barros 2020 419663
496 Pedro PaUlo da silva correa 2021 578553
497 Pedro PaUlo costa vascoNcelos 2021 573293
498 Maria MadaleNa dos saNtos 2021 595571
499 Maria do socorro barbosa MoNteiro 2021 629959
500 Maria cristiNa de soUsa vascoNcelos 2020 548401
501 Maria do socorro silva carvalHo 2021 655908
502 MariNeide dos saNtos soares 2021 664728
503 jose aParecido MartiNs 2021 668425
504 Maria da silva lisboa 2021 604518
505 teresiNHa caMPos de qUeiros 2021 629542
506 elMira oliveira MariNHo 2021 603976
507 taNia Marcia teles MiraNda 2021 758233
508 lUciMar dos saNtos PaNtoja 2020 623672
509 elete da silva MeNezes 2021 765738
510 gilberto lUiz viaNa 2021 769883
511 aNa cristiNa de soUza goMes 2021 763945
512 fraNcisco da silva vidal 2021 759901
513 Hileia de soUsa beNtes 2021 757967
514 delMira teixeira MoNteiro de PiNa 2021 784712
515 Maria do socorro da silva 2021 774261
516 PaUlo cezar serraziN floreNzaNo 2021 764548
517 Karla dYse do socorro teixeira de alMeida 2021 785246
518 WilMa HeleNa ribeiro da silva 2021 824540
519 Ulisses rodrigUes dos saNtos 2021 806456
520 dagMar saNtos araNHa 2021 799902
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521 Maria HeleNa ferreira da silva 2021 799828
522 Maria do socorro Mota de liMa bessa 2021 841684
523 Maria jose loPes da crUz 2021 844609
524 jUciNete roMa soUsa 2021 742397
525 adeli triNdade 2021 870135
526 fraNcisca aNacleide gUiMaraes da silva 2021 875876
527 regiNaldo jose gaMa dos reMedios 2021 878108
528 siNeide de farias aMaral 2021 913809
529 leYrilaNe de soUza 2021 896472
530 jose Macedo goMes 2021 926955
531 deUsMir lUiz goNcalves 2021 923881
532 beatriz oliveira villela tavares 2021 896741
533 cleizeNir diviNa dos saNtos 2021 883238
534 MarliN sUeli raMos dos saNtos 2021 936134
535 joao carlos silva da costa 2021 932284
536 joao batista da foNseca filHo 2021 941227
537 george HaMiltoN ferreira soUza 2021 972432
538 Marcia da silva cavalcaNte 2021 956515
539 PaUlo cardoso de fraNca 2021 984600
540 MadaleNa assis borges 2021 987725
541 saNdoval rodrigUes da coNceicao 2021 996368
542 ireNe raiol liMa 2021 987262
543 braUlio dos saNtos liMa 2021 1036176
544 edilsoN PaNtoja dUtra 2021 1034225
545 josetHe do socorro costa goNcalves 2021 1027763
546 jose erivaldo MoNteiro PaNtoja 2021 1022147
547 Maria de loUrdes do esPirito saNto MartiNs 2021 987634
548 silvaNor Pereira ferreira 2021 1040824
549 Maria do socorro galvao NasciMeNto 2021 1059071
550 jose da silva firMiNo 2020 768538
551 carMeM do socorro farias PiMeNtel 2021 1079852
552 cleYta dias de soUsa 2021 1099305
553 ozireNe de freitas de liMa 2021 1086981
554 evaNilde qUixabeira Matos 2021 1055749
555 MarleNe cavalcaNte de freitas 2021 1125722
556 regiNa de Melo vera crUz gUelle 2021 1128965
557 fraNcisco qUeiroga de assis 2020 937665
558 regiNaldo MiraNda de Melo 2021 1210076
559 aNselMo da coNceicao freitas dos saNtos 2021 1187438
560 Maria celia barbosa da costa 2021 1222328
561 Maria da coNceicao saNtos 2021 1224297
562 leia jacqUeliNe castro da silva 2021 1219743
563 eUstaqUio diNellY da lUz 2021 1224339
564 Maria lUciMar de soUza silva 2021 1303065
565 beNedito PaNtoja da crUz 2020 216395
566 Walter azUlaY do NasciMeNto 2021 1312978
567 Pedro PaUlo da silva vieira 2021 1331569
568 elieNNe oliveira de aNdrade 2021 1318778
569 Maria goretti da costa tavares 2021 1246336
570 rocilda MartiNs oliveira 2021 1342372
571 jair goMes da silva 2020 5639
572 Marisete borges de oliveira 2021 1396680
573 Maria de loUrdes ferNaNdes raMos 2021 1379879
574 rosa Maria borges collares 2021 1411288
575 soNia Maria alves de soUsa 2021 1413818
576 edvaN taveira de soUsa 2021 1413769
577 Maria do socorro Matias castro da silva 2014 200150
578 Wilzia Maria caNto de liMa araUjo 2021 1354212
579 MaNoel de jesUs Pereira de soUza 2021 1437225
580 ireNe soUsa da silva 2021 1442638
581 Maria saNtaNa ferreira gUerra 2021 1461312
582 joao batista silva da crUz 2021 1478711
      

belém, 22 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará – igePrev.

Protocolo: 787892
PoRtARiA Nº 263 DE 20 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNcessÃo 
de diárias à servidora alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula 
n° 57175740/1, ocupante do cargo de técnico de administração e finan-
ças/chefe de gabinete, lotada no gabinete da Presidência,  a viajar ao mu-
nicípio 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, 20 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787748
PoRtARiA Nº 264 DE 20 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNcessÃo 
de diárias à servidora iris solange Pereira de castro raiol, matrícula n° 
5951732/2, ocupante do cargo em comissão de coordenadora, lotada no 
Núcleo de Planejamento,  a viajar ao município de santarém/Pa, no dia 
20/04/2022, a fim participar da cerimônia de inauguração do polo do IGE-
Prev, no referido município.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 20 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787750
PoRtARiA Nº 265 DE 20 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNcessÃo 
de diárias ao servidor ivaldo baia rodrigues da silva junior, matrícula 
n° 5945932/2, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado na 
coordenadoria de orçamento e finanças,  a viajar ao município de santa-
rém/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, 20 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787752
PoRtARiA Nº 266 DE 20 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 – forMalizar a aUtorizaÇÃo de deslocaMeNto seM coNces-
sÃo de diárias ao servidor leonardo do Nascimento lima, matrícula n° 
5894233/9, ocupante da função de técnico de administração e finanças, 
lotado no Núcleo de Planejamento,  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, 20 de abril de 2022.
iltoN giUssePP stival MeNdes da rocHa loPes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787754
PoRtARiA Nº 260 DE 20 DE ABRiL DE 2022
a Procuradora-chefe do instituto de gestão Previdenciária do estado do 
Pará – igePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto governa-
mental de 08/07/2020, publicado no doe nº 34.276, de 09/07/2020 e a 
ordem de serviço n° 009/2021, de 24/09/2021.
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/247334, de 
07/12/2021, que dispõe sobre revogação da designação de servidor.
resolve:
i – revogar a desigNaÇÃo, formalizada através da Portaria n° 926/2021, 
de 27/12/2021, publicada no doe n° 34.812, de 28/12/2021, da servidora Maria do 
carmo Melo braga, matrícula nº 5948675/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciá-
rio a, lotada na coordenadoria de execução, para responder pela coordenação (das.4), 
a contar do dia 01/05/2022.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará, 20 de abril de 2022.
aNa rita doPazo aNtoNio josÉ loUreNÇo
Procuradora-chefe do instituto de gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 787728
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sEcREtARiA DE EstADo
DA fAzENDA
.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 736 DE 14 DE ABRiL DE 2022
iNterroMPer, 23 (vinte e três) dias, a contar de 11/04/2022, do gozo das 
férias da servidora NazarÉ socorro Pires de oliveira,auxiliar de serviço 
de comunicação, i. f. nº 32450/1, lotada na célula de gestão de Pessoas, 
concedidas pela Portaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada no doe nº 
34.879 de 03/03/2022, referente ao exercício de 01/06/2020 a 31/05/2021, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

Protocolo: 787659
GABiNEtE Do sEcREtÁRio

PoRtARiA Nº 257 DE 13 DE ABRiL DE  2022
coNceder à servidora Maria rosiNeide floreNzaNo soares, id 
func nº 5151880/1, assistente administrativo, lotada na cerat de san-
tarém, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/05/2022 a 
31/05/2022, correspondentes ao triênio de 01/08/1996 a 31/07/1999.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 255 DE 13 DE ABRiL DE  2022
coNceder à servidora arleNa Maria do aMaral saviNo, id func nº 
49280/1, técnico, lotada na diretoria de tributação, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022, correspondentes 
ao triênio de 02/05/1990 a 01/05/1993.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 256 DE 13 DE ABRiL DE  2022
coNceder à servidora saNdra Maria biteNcoUrt becKMaN abreU, 
id func nº 22829/1, agente administrativo/assessor fazendário, lotada 
na célula de gestão de Pessoas/dad, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 04/05/2022 a 02/06/2022, correspondentes ao triênio de 
01/02/2015 a 31/01/2018.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 260 DE 18 DE ABRiL DE  2022
coNceder à servidora sUYa carNeiro lossio, id func nº 5914817/1, 
auditor fiscal de receitas estaduais, lotada na diretoria de arrecadação e 
informações fazendárias, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 25/04/2022 a 24/05/2022, correspondentes ao triênio de 29/07/2017 
a 01/03/2022.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 259 DE 18 DE ABRiL DE  2022
coNceder à servidora Maria de Nazare vascoNcelos sa, id func nº 
3251322/1, assistente administrativo, lotada na cecoMt de Portos e ae-
roportos, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 09/05/2022 
a 07/07/2022, correspondentes ao triênio de 09/06/2010 a 08/06/2013.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 261 DE 18 DE ABRiL DE  2022
coNceder à servidora roseMarY rodrigUes PiMeNtel, id func nº 
723622/1, assistente administrativo, lotada na cecoMt de itinga, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 25/04/2022 a 23/06/2022, 
correspondentes ao triênio de 13/06/2016 a 12/06/2019.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 263 DE 19 DE ABRiL DE 2022
alterar, na Portaria Nº 190 de 21/03/2022, publicada no doe nº 34.901 
de 22/03/2022, o período de licença Prêmio da servidora teliaNa de 
Nazare raMos PeNa, id func nº 3249360/1, assistente administrativo, 
lotada na cerat de belém, do período de 25/04/2022 a 24/05/2022 para 
o período de 04/07/2022 a 02/08/2022, correspondentes ao triênio de 
09/04/2016 a 08/04/2019.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 266 DE 19 DE ABRiL DE  2022
coNceder ao servidor Marco aUrelio de atHaYde carvalHo, id func 
nº 2052130/2, fiscal de receitas estaduais, lotado na cecoMt, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 10/05/2022 a 08/06/2022, corres-
pondentes ao triênio de 01/09/2004 a 31/08/2007.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 269 DE 19 DE ABRiL DE  2022
coNceder ao servidor rUY ferreira da Paixao filHo, id func nº 
48909/1, técnico de contabilidade, lotado na cerat de breves, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 15/04/2022 a 13/06/2022, 
correspondentes ao triênio de 02/01/2011 a 01/01/2014.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 264 DE 19 DE ABRiL DE  2022
coNceder ao servidor jose lUiz oliveira MartiNs, id func nº 5665/1, Motoris-
ta, lotado na cecoMt, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 16/05/2022 
a 14/06/2022, correspondentes ao triênio de 11/06/2016 a 10/06/2019.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

PoRtARiA Nº 267 DE 19 DE ABRiL DE 2022
lotar, a contar de 12/04/2022, o servidor jorge cardoso de sá ribei-
ro, assessor fazendário, id func nº 59656560 /1, na consultoria jurídica.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazenda

DiREtoRiA DE ADMiNistRAção
PoRtARiA Nº 708 DE 08 DE ABRiL DE 2022

iNterroMPer, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 05/04/2022, do gozo das 
férias do servidor lUiz dos saNtos qUaresMa, assistente administrativo, id 
func nº 3250539/1, lotado na cecoMt de itinga, concedidas pela Portaria 
Nº 370 de 24/02/2022, publicada no doe nº 34.879 de 03/03/2022, referente 
ao exercício de 10/03/2021 a 09/03/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

PoRtARiA Nº 709 DE 08 DE ABRiL DE 2022
aUtorizar, 20 (vinte) dias de gozo de férias ao servidor jose otavio 
baNdeira costa, id func nº 5132398/2, auditor fiscal de receitas 
estaduais, lotado na célula de Planejamento, Monitoramento e estudos 
técnicos de fiscalização/dfi, para serem usufruídas no período de 
07/06/2022 a 26/06/2022, em virtude da interrupção das férias referente 
ao exercício de 06/08/2017 a 05/08/2018, pela Portaria Nº 1195 de 
09/08/2019, publicada no doe n° 33.953 de 14/08/2019.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

PoRtARiA Nº 736 DE 14 DE ABRiL DE 2022
iNterroMPer, 23 (vinte e três) dias, a contar de 11/04/2022, do gozo das 
férias da servidora NazarÉ socorro Pires de oliveira, auxiliar de serviço 
de comunicação, id func nº 32450/1, lotada na célula de gestão de Pessoas, 
concedidas pela Portaria Nº 370 de 24/02/2022, publicada no doe nº 
34.879 de 03/03/2022, referente ao exercício de 01/06/2020 a 31/05/2021, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração,em exercício

PoRtARiA Nº 738 DE 08 DE ABRiL DE 2022
coNceder, 30 (trinta) dias de férias, à servidora aNa regiNa MoUra 
liMa, id func nº 3246736/1, assistente administrativo, lotada na cecoMt 
de Portos e aeroportos, para serem usufruídas no período de 02/05/2022 a 
31/05/2022, referentes ao exercício de 02/05/2021 a 01/05/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 787665
PoRtARiAs DE coNcEssão DE isENção DE iPvA - cAif/DtR

PoRtARiA Nº 2022330002204, DE 19 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: adriaNa cHaves MeNdori.
cPf: 004.450.271-00.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lb250735.

PoRtARiA Nº 2022330002201, DE 19 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: aNtoNio jose silva de MoUra.
cPf: 728.373.812-68.
Marca/Modelo: HoNda/fit ex cvt.
cHassi: 93HgK5860lK108269.

PoRtARiA Nº 2022330002208, DE 19 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: daNielle azevedo de oliveira.
cPf: 521.781.372-53.
Marca/Modelo: NissaN/KicKs s cvt.
cHassi: 94dfcaP15jb130938.

PoRtARiA Nº 2022330002202, DE 19 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: eUde jUNior carNeiro dias.
cPf: 088.973.138-17.
Marca/Modelo: HYUNdai/creta 16a attitU.
cHassi: 9bHga811bKP127874.

PoRtARiA Nº 2022330002206, DE 19 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: lUiza cristiNa rocHa MagNo.
cPf: 074.670.362-72.
Marca/Modelo: HoNda/Wr-v exl cvt.
cHassi: 93HgH8860lK105670.
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PoRtARiA Nº 2022330002203, DE 19 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: MaNoela goNcalves ferreira.
cPf: 033.154.872-00.
Marca/Modelo: reNaUlt/caPtUr life 16 a.
cHassi: 93YrHaMH7Kj856699.

PoRtARiA Nº 2022330002207, DE 19 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: Marcelo KizaN da silva carNeiro.
cPf: 873.016.362-53.
Marca/Modelo: toYota/etios Hb xPlUs at.
cHassi: 9brK29bt1l0189303.

PoRtARiA Nº 2022330002205, DE 19 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: raiMUNdo jorge dUraNs da silva.
cPf: 090.063.702-15.
Marca/Modelo: jeeP/reNegade 1.8 at.
cHassi: 98861110xKK254535.

Protocolo: 787804
.
.

ERRAtA
.

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

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 618 DE 01 DE ABRiL DE 2022, 
PuBLicADA No DoE Nº 34.934, DE 14/04/2022.

servidor: sandro Marcelo araujo da cunha .
onde se lê: autorizar o pagamento de 2 e 1/2 diárias ao servidor saNdro 
Marcelo araUjo da cUNHa, matrícula n°9906632001, ocupante do car-
go de consultor individual, lotado na diretoria  de gestÃo coNtabil e 
fiscal, com o objetivo  de realizar visita técnica na secretaria da fazenda 
do rio grande do sul, para conhecer o sistema de custo do estado, no pe-
ríodo de 18.04.2022 à 20.04.2022, no trecho belém- Porto alegre - belém.
agora leia-se: autorizar o pagamento de 2 e 1/2 diárias ao colaborador 
eventual saNdro Marcelo araUjo da cUNHa, com objetivo de realizar 
visitar técnica na secretaria da fazenda do rio grande do sul, para conhe-
cer o sistema de custo do estado, no período de 18.04.2022 à 20.04.2022, 
no trecho belém - Porto alegre - belém .

Protocolo: 787541
.
.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE LicitAção Nº 014/2022
Partes:oestadodoPará,pessoajurídicadedireitopúblicointerno,pormeio-
dasecretaria de estado da fazeNda, inscrita no cNPj/Mf sob o nº 
05.051.903/0001-79e a empresa iMPreNsa oficial do estado do 
Pará – ioePa, cNPj: 04.835.476/0001-01.
do objeto: a prestação de serviços de publicação diária de matérias e 
demais atos administrativos da secretaria da fazenda – sefa cuja publici-
dade decorra de exigência legal.
valor global: r$ 507.931,20 (quinhentos e sete mil novecentos e trinta 
e um reais e vinte centavos)
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, Processo administrativo eletrônico nº 2022/39671 - Pae.
recUrsosorÇaMeNtários:
funcional Programática: 17101.04.131.1508.8233
Unidade gestora: 170101 – secretaria de estado da fazenda
Órgão: 17101 - secretaria de estado da fazenda - sefa
função: 04 - administração
subfunção: 131 – comunicação social
Programa: 1508 - governança Pública
atividade: 8233 – edição e Publicação
Natureza da despesa: 33.91.39 – outros serviços de terceiro Pessoa jurí-
dica oP. intra orçamentária
valor Médio Mensal estimado: r$ 42.327,59
valor anual estimado: r$ 507.931,08
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários
ordeNador resPoNsável: reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior, se-
cretário de estado da fazeNda.
foro: belém–estado doPará.
data: 18 de abril de 2022.
reNÉ de oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazeNda

Protocolo: 787672

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
O Secretário de Estado da Fazenda do Pará resolve ratificar o Termo de 
dispensa de licitação nº 014/2022 para a contratação de emprsa para 
atender as necessidades da secretaria de estado da fazenda do Pará, atra-
vés da empresa iMPreNsa oficial do estado do Pará – ioePa, cNPj: 
04.835.476/0001-01.
valor anual: r$ 507.931,20 (quinhentos e sete mil novecentos e trinta e 
um reais e vinte centavos)
data: 18 de abril de 2022.
reNÉde oliveira e soUsa jÚNior
secretário de estado da fazeNda

Protocolo: 787674
.
.

EDitAL DE NotificAção
.

EDitAL DE NotificAção fiscAL – cEEAt suBstituição 
tRiButÁRiA

o coordenador executivo especial de administração tributária de substi-
tuição tributária – ceeat-st, desta secretaria de estado da fazenda, no 
uso de suas atribuições.
faz saber a todos quanto o presente edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foi aberta ordeM de serviÇo e Notifi-
caÇÃo fiscal n° 172022820000039-0, cujos dados da empresa são:
razÃo social: Pacific cateriNg de Macae coMercio de ProdUtos 
aliMeNticios eireli
cNPj: 10.600.859/0001-95
No exercício das funções de auditor fiscal na secretaria de estado da fa-
zenda e nos termos do art. 11 da lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1988 
e dos arts. 65 e 66 da lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, c/c os arts. 
124 e 744 do regulamento do imposto sobre operações relativas à circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação – icMs, aprovado pelo decreto 
nº 4.676, de 18 de Junho de 2001, iniciou-se à ação fiscal no contribuinte 
acima identificado, o qual fica NOTIFICADO a apresentar no prazo de 15 
(quinze) dias, contado a partir de 15 (quinze) dias após a publicação deste 
edital, nos termos do inc. iii, § 3º, art. 14 da lei 6.182/98, os documentos 
a seguir discriminados do período de 03/2021 a 12/2021:
- gNre – gUia NacioNal de recolHiMeNto de tribUtos estadUas.
afre responsável: MaNoel aNildo figUeira brasil
a entrega pode ser feita diretamente junto a esta coordenação, localizada 
na av. gentil bittencourt nº 2566 (4º andar), entre av. josé bonifácio e 
trav. castelo branco - são braz, ceP 66.063.022, no horário de 08:00 as 
14:00hs.
êNio roberto alves Maia
coordenador fazendário - ceeat-st

Protocolo: 787684
cERAt PARAGoMiNAs - DE Auto DE iNfRAção 

E NotificAção fiscAL
o ilmo. sr. francisco assis carolino junior, coordenador da cerat Parago-
minas, desta secretaria de estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faz saber a todos quanto o presente edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado aUto de iNfraÇÃo e 
NotificaÇÃo fiscal - aiNf, abaixo relacionado, originário da ação fiscal 
de rotina ou Pontual nº 08.2020.82.0000046-9
aiNf Nº 082022510000046-9,
aiNf Nº. 082022510000015-7,
razÃo social : vedi coMÉrcio de cereais ltda - iNsc. est. Nº : 
15.546.922-3.
afre responsável : raiMUNdo NoNato de oliveira loPes.
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publica-
ção desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, locali-
zada na av. Presidente vargas, ss/n - centro – Paragominas, no horário 
de 08:00 as 14:00 hr, findo o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do 
crédito tributário.
francisco assis carolino junior coordenador fazendário
cerat - ParagoMiNas

Protocolo: 787602
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
sEcREtARiA DE EstADo DA fAzENDA – sEfA

ExtRAto Do EDitAL Nº 001/2021 – sEfA
20 DE ABRiL DE 2022

1º PRocEsso sELEtivo siMPLificADo
PARA coNtRAtAção tEMPoRÁRiA

o secretário de estado da fazenda, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplifica-
do – PSS, para selecionar candidatos a fim de desempenharem funções 
de nível superior, para atender necessidades temporárias de excepcional 
interesse público da sefa-Pa, e atender as demandas da diretoria do te-
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souro estadual localizada no Órgão central desta sefa-Pa, no Município de 
belém, conforme autorizado através do Pae nº 2021/927132. as contrata-
ções serão de caráter temporário, com base no art. 36 da constituição es-
tadual, lei complementar nº 07 de 25 de setembro de 1991, lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, decreto estadual nº 1.230 de 26 de 
fevereiro de 2015, decreto nº 1.741, de 19 de abril de 2017, alterado pelo 
decreto nº 261, de 12 de agosto de 2019 e lei estadual nº 8.972/2020. as 
inscrições estarão abertas no período de 00h01min do dia 02/05/2022 até 
as 23h59min do dia 03/05/2022, e serão realizadas exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço www.sipros.pa.gov.br. Maiores informações 
sobre as vagas oferecidas constam no edital, que se encontrará disponível 
no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.
reNÉ de oliveira e soUsa jUNior
secretário de estado da fazeNda

Protocolo: 787922
Atos Do tRiBuNAL ADMiNistRAtivo DE REcuRsos 

fAzENDÁRios-tARf
ANúNcio DE PAutA PARA JuLGAMENto

a secretaria geral torna público as datas de julgamento dos recurso s abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sefa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em belém, na av. gentil bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
branco e av. josé bonifácio:
segUNda câMara PerMaNeNte de jUlgaMeNto
em 26/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 18234, aiNf nº 
012008510005707-3, contribuinte Pará iNdÚstria de alUMÍNio ltda 
- ePP, insc. estadual nº. 15000204-1
em 26/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 18232, aiNf nº 
012008510005711-1, contribuinte Pará iNdÚstria de alUMÍNio ltda 
- ePP, insc. estadual nº. 15000204-1
em 28/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 16624, aiNf nº 
062015510004038-6, contribuinte j. b. c. rodrigUes & cia ltda - ePP, 
insc. estadual nº. 15123119-2
em 28/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 17198, aiNf nº 
032016510000028-3, contribuinte bUritiraMa MiNeraÇÃo s.a., insc. 
estadual nº. 15238590-8
em 28/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 17204, aiNf nº 
032015510010006-0, contribuinte bUritiraMa MiNeraÇÃo s.a., insc. 
estadual nº. 15238590-8
em 28/04/2022, às 09:30h, recUrso volUNtário n.º 17498, aiNf 
nº 372017510001361-0, contribuinte rádio e televisÃo Marajoara 
ltda, insc. estadual nº. 15236179-0
em 28/04/2022, às 09:30h, recUrso de ofÍcio n.º 19468, aiNf nº 
812018510000880-1, contribuinte xiNgÚ rio traNsMissora de eNer-
gia s.a., insc. estadual nº. 15567530-3, advogado: Pedro HeNriqUe 
tUji foNteNelle, oab/Pa-24464,
acÓrdÃos
PriMeira câMara PerMaNeNte de jUlgaMeNto
acÓrdÃo N. 8396 – 1ª cPj.recUrso N. 18875 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 252021730000010-3). coNselHeiro relator: NelsoN 
PaUlo siMÕes Nasser. eMeNta: siMPles NacioNal. receita brUta 
global sUPerior ao liMite legal. iMProcedêNcia do terMo de 
EXCLUSÃO. 1. Deve ser mantida no Regime Especial Unificado de Arreca-
dação de tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e empre-
sas de Pequeno Porte - simples Nacional a empresa que comprove que na 
composição do seu quadro societário não consta sócio ou titular que se 
enquadre nas disposições do art. 3º, §4º, iii, iv e v, da lei complementar 
n. 123/2006 c.c art. 15, iv, v e vi da resolução cgsN n. 140/2018. 2. 
recurso conhecido e provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo 
do dia: 11/04/2022. data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8395 – 1ª cPj.recUrso N. 18874 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 252021730000009-0). coNselHeiro relator: NelsoN 
PaUlo siMÕes Nasser. eMeNta: siMPles NacioNal. receita brUta 
global sUPerior ao liMite legal. iMProcedêNcia do terMo de 
EXCLUSÃO. 1. Deve ser mantida no Regime Especial Unificado de Arreca-
dação de tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e empre-
sas de Pequeno Porte - simples Nacional a empresa que comprove que na 
composição do seu quadro societário não consta sócio ou titular que se 
enquadre nas disposições do art. 3º, §4º, iii, iv e v, da lei complementar 
n. 123/2006 c.c art. 15, iv, v e vi da resolução cgsN n. 140/2018. 2. 
recurso conhecido e provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo 
do dia: 11/04/2022. data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8394 – 1ª cPj.recUrso N. 18873 – volUNtário (Proces-
so N. 252021730000008-1). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: siMPles NacioNal. receita brUta global 
sUPerior ao liMite legal. iMProcedêNcia do terMo de exclUsÃo. 
1. Deve ser mantida no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-
butos e contribuições devidos pelas Microempresas e empresas de Peque-
no Porte - simples Nacional a empresa que comprove que na composição 
do seu quadro societário não consta sócio ou titular que se enquadre nas 
disposições do art. 3º, §4º, iii, iv e v, da lei complementar n. 123/2006 
c.c art. 15, iv, v e vi da resolução cgsN n. 140/2018. 2. recurso co-
nhecido e provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 
11/04/2022. data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8393 – 1ª cPj.recUrso N. 19553 – volUNtário (Proces-
so N. 252021730000007-3). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: siMPles NacioNal. receita brUta global 
sUPerior ao liMite legal. exclUsÃo de ofÍcio. 1. deve ser man-
tida a exclusão de ofício do contribuinte, optante pelo regime especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e empresas de Pequeno Porte - simples Nacional, quando 
constatado que a receita bruta global da empresa cujo sócio ou titular seja 

administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 
ultrapassa os limites máximos para enquadramento como Microempresa 
ou empresa de Pequeno Porte. 2. recurso conhecido e improvido. deci-
sÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 11/04/2022. data do 
acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8392 – 1ª cPj.recUrso N. 18833 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 032017510000309-3). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. reMessa Para coNserto. falta de 
Materialidade da iNfraÇÃo. retorNo da Mercadoria deNtro do 
Prazo legal. 1. correta a decisão singular que entende pela improce-
dência do aiNf quando demonstrado nos autos de forma inequívoca que o 
fato imputado não ocorreu. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: 
UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 11/04/2022. data do acÓr-
dÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8391 – 1ª cPj.recUrso N. 18783 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 012016510005956-6). coNselHeiro relator: berNardo 
de PaUla lobo. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. oPe-
raÇÕes NÃo declaradas eM dief. 1. as incorreções ou omissões do 
auto de infração não acarretarão a sua nulidade, quando dele constarem 
elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infra-
ção e a pessoa do infrator, inteligência do parágrafo 2º do artigo 12 da lei 
n. 6182/1998. 2. Possível o saneamento do processo via diligência fiscal 
desde que este não apresente um agravamento no lançamento inicial, que, 
caso legítimo, deve ser lançado em aiNf distinto. 3. a alteração do crédito 
tributário lançado em AINF fica limitada ao valor inicial. 4. Deixar de reco-
lher icMs, no prazo regulamentar, constitui infração à legislação tributária 
e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 5. recurso conhecido e par-
cialmente provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 
06/04/2022. data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8390 – 1ª cPj.recUrso N. 18782 - de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 012016510005956-6). coNselHeiro relator: berNardo de 
PaUla lobo. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. PagaMeNto 
PARCIAL. 1. Deve ser confirmada a decisão singular que decide pela parcial 
procedência do aiNf quando, apoiada em diligência e provas dos autos, 
reconhece o parcial pagamento do imposto em momento oportuno. 2. re-
curso conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo 
do dia: 06/04/2022. data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8389 – 1ª cPj.recUrso N. 19040 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 382016510001963-0). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. aNte-
ciPado esPecial. iNsUMos. 1. correta a decisão singular que entende 
pela improcedência do aiNf quando demonstrado nos autos que as aqui-
sições interestaduais objeto do lançamento de ofício foram de insumos 
atrelados ao objeto social do sujeito passivo, portanto, não devendo ser 
aplicada a sistemática da antecipação especial. 2. recurso conhecido e im-
provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 13/04/2022. 
data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8388 – 1ª cPj.recUrso N. 19039 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 382016510001945-2). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. aNte-
ciPado esPecial. iNsUMos. 1. correta a decisão singular que entende 
pela improcedência do aiNf quando demonstrado nos autos que as aqui-
sições interestaduais objeto do lançamento de ofício foram de insumos 
atrelados ao objeto social do sujeito passivo, portanto, não devendo ser 
aplicada a sistemática da antecipação especial. 2. recurso conhecido e im-
provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 13/04/2022. 
data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8387 – 1ª cPj.recUrso N. 14325 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 012008510000022-5). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. falta 
de Materialidade da iNfraÇÃo. coMPras goverNaMeNtais. 1. cor-
reta a decisão singular que entende pela improcedência do aiNf quando 
demonstrado nos autos a ausência de materialidade. 2. recurso conhe-
cido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 
13/04/2022. data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8386 – 1ª cPj.recUrso N. 18813 - de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 132020510000010-6). coNselHeiro relator: berNardo de 
PaUla lobo. eMeNta: icMs. falta de recolHiMeNto. decadêNcia 
coNfigUrada. iMProcedêNcia. 1. Nos tributos sujeitos ao regime de 
lançamento por homologação, havendo pagamento parcial, 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 improcedência 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: 13/04/2022. data do acÓrdÃo: 13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8384 – 1ª cPj.recUrso N. 18893 - de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 172019510000007-0). coNselHeiro relator: berNardo de 
PaUla lobo. eMeNta: icMs. sUbstitUiÇÃo tribUtária. PagaMeNto. 
INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Deve ser confirmada a decisão singu-
lar que decide pela improcedência do aiNf quando, apoiada em diligência 
fiscal e observada a prova dos autos, reconhece o pagamento dos crédi-
tos tributários realizados em momento oportuno e em total observância 
à legislação vigente. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâ-
NiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 13/04/2022. data do acÓrdÃo: 
13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8383 – 1ª cPj.recUrso N. 18892 - de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 172018510000238-5). coNselHeiro relator: berNardo de 
PaUla lobo. eMeNta: icMs. sUbstitUiÇÃo tribUtária. PagaMeNto. 
INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Deve ser confirmada a decisão singu-
lar que decide pela improcedência do aiNf quando, apoiada em diligência 
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fiscal e observada a prova dos autos, reconhece o pagamento dos crédi-
tos tributários realizados em momento oportuno e em total observância 
à legislação vigente. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâ-
NiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 13/04/2022. data do acÓrdÃo: 
13/04/2022.
acÓrdÃo N. 8382 – 1ª cPj.recUrso N. 18772 – de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 042016510004154-4). coNselHeiro relator: NelsoN PaUlo 
siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. oMissÃo de saÍda. iMProcedêNcia. 
iNsUficiêNcia de Prova. 1. o lançamento de ofício por arbitramento é 
modalidade que permite aferir presumidamente as operações tributadas a 
partir de documentos fiscais não escriturados e possibilita a exigência do 
imposto devido, que fica sujeito à aplicação de penalidade. 2. A ausência 
da devida dilação probatória atenta contra a própria materialidade da in-
fração e repercute na existência do aiNf. 3. deve ser mantida a decisão 
singular que considerou a improcedência do aiNf quando da sua lavratura 
não se reconhece a materialidade da infração, não havendo a devida com-
provação da ocorrência do fato imputado. 4. recurso conhecido e impro-
vido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 11/04/2022. 
data do acÓrdÃo: 11/04/2022.
acÓrdÃo N. 8381 – 1ª cPj.recUrso N. 19101 – volUNtário (Proces-
so N. 282022730000069-1/aiNf N. 182021510000079-9). coNselHeira 
relatora: josiaNe seixas de oliveira. eMeNta: icMs. UtilizaÇÃo 
de crÉdito iNdevido. 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. decisÃo: UNâ-
NiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 11/04/2022. data do acÓrdÃo: 
11/04/2022.
acÓrdÃo N. 8380 – 1ª cPj.recUrso N. 19099 – de ofÍcio (Processo 
N. 282022730000069-1 / aiNf N. 182021510000079-9). coNselHeira 
relatora: josiaNe seixas de oliveira. eMeNta: icMs. UtilizaÇÃo 
de crÉdito iNdevido. PagaMeNto Parcial. 1. deve ser mantida a de-
cisão de primeira instância que, apoiada em provas juntadas aos autos, 
conclui pela parcial procedência do lançamento tributário, excluindo da 
exigência valores já recolhidos. 2. recurso conhecido e improvido. de-
cisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 11/04/2022. data do 
acÓrdÃo: 11/04/2022.
acÓrdÃo N. 8379 – 1ª cPj.recUrso N. 15635 – volUNtário (Proces-
so/aiNf N. 012015510006930-0). 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: 11/04/2022. data do acÓrdÃo: 11/04/2022.
acÓrdÃo N. 8378 – 1ª cPj.recUrso N. 18802 - volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 042016510004055-6). coNselHeiro relator: berNar-
do de PaUla lobo. eMeNta: icMs. siMPles NacioNal. divergêNcia 
eNtre os valores declarados eM Pgdas e os forNecidos Pelas 
adMiNistradoras de cartÕes de crÉdito e dÉbito. 1. aplicam-se 
aos optantes pelo simples Nacional todas as presunções de omissão de 
receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições 
incluídos no referido regime especial de tributação. 2. deixar de recolher 
icMs decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apurada mediante 
o confronto dos valores totais constantes nos relatórios de operações com 
cartões de crédito e os valores declarados em Pgdas, constitui infração à 
legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente pre-
vista. 3. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado 
Na sessÃo do dia: 04/04/2022. data do acÓrdÃo: 06/04/2022.
acÓrdÃo N. 8377 – 1ª cPj.recUrso N. 18801 - de ofÍcio (Processo/
aiNf N. 042016510004055-6). coNselHeiro relator: berNardo de 
PaUla lobo. eMeNta: icMs. siMPles NacioNal. divergêNcia eNtre 
os valores declarados eM Pgdas e os forNecidos Pelas adMi-
Nistradoras de cartÕes de crÉdito e dÉbito. 1. correta a decisão 
singular que afasta parte do crédito tributário, apoiada na resposta da di-
ligência fiscal e na prova dos autos, procedendo à remoção do lançamento 
de valores superiores ao efetivamente devidos. 2. recurso conhecido e im-
provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 04/04/2022. 
data do acÓrdÃo: 06/04/2022.
acÓrdÃo N. 8376 – 1ª cPj.recUrso N. 18373 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 012019510000159-4). coNselHeira relatora: josia-
Ne seixas de oliveira. eMeNta: icMs. obrigaÇÃo acessÓria. dief. 
iNforMaÇÕes iNcorretas. PrestaÇÃo de serviÇo de traNsPorte 
NÃo realizada. dUPlicidade de laNÇaMeNto. 1. as informações eco-
nômico-fiscais declaradas em DIEF devem se reportar às operações e pres-
tações efetivamente realizadas. 2. É vedada a exigência tributária que já 
foi objeto de outro lançamento contra o mesmo contribuinte, sobre o mes-
mo fato gerador e mesmo período de referência. 3. recurso conhecido e 
provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 04/04/2022. 
data do acÓrdÃo: 06/04/2022.
acÓrdÃo N. 8375 – 1ª cPj.recUrso N. 10911 – volUNtário (Pro-
cesso/aiNf N. 102011510000024-6). coNselHeiro relator: NelsoN 
PaUlo siMÕes Nasser. eMeNta: icMs. aUsêNcia de recolHiMeNto. 
levaNtaMeNto fiscal. arbitraMeNto. 1. quando o movimento real 
do sujeito passivo não puder ser apurado por meio dos livros fiscais e/ou 
outras provas, é cabível o arbitramento de acordo com a previsão legal. 
2. deve ser julgado improcedente o crédito tributário, quando não estiver 
comprovado nos autos que o sujeito passivo cometeu a infração que lhe foi 
imputada. 3. recurso conhecido e provido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado 
Na sessÃo do dia: 06/04/2022. data do acÓrdÃo: 06/04/2022.

acÓrdÃo N. 8374 – 1ª cPj.recUrso N. 19301 – volUNtário (Proces-
so N. 282022730000068-3/aiNf N. 072020510000103-1). coNselHeira 
relatora: josiaNe seixas de oliveira. eMeNta: icMs. eMissÃo de 
docUMeNto fiscal relativo À oPeraÇÃo tribUtada coMo iseNta. 
desistêNcia do recUrso iNterPosto. 1. a desistência do recurso vo-
luntário interposto pelo sujeito passivo implica renúncia à instância admi-
nistrativa, 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. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do 
dia: 06/04/2022. data do acÓrdÃo: 06/04/2022.
segUNda caMara PerMaNeNte de jUlgaMeNto
acÓrdÃo N. 8246 - 2ª cPj.recUrso: Nº 18226 – de ofÍcio (aiNf N 
262013510001124-7). coNselHeiro relator: NilsoN MoNteiro de 
azevedo. eMeNta: icMs. eqUÍvoco do fato iMPUtado ao coNtri-
bUiNte. NUlidade. NÃo coNHeciMeNto. 1. Não deve ser conhecido o 
recurso de oficio quando a decisão de Primeira Instância decreta a nulidade 
do procedimento fiscal, conforme expressa disposição do art. 30, §5º, da 
lei 6182/98 e art. 44, parágrafo único do decreto nº 3578/99. 2. recurso 
conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do 
dia: 15/02/2022. data do acÓrdÃo: 22/02/2022.
acÓrdÃo N. 8244 - 2ª cPj.recUrso Nº 18256 – volUNtário (aiNf 
N. 052018510000108-7). coNselHeiro relator: NilsoN MoNteiro 
de azevedo. eMeNta: icMs. cerceaMeNto de defesa. iNocorrêN-
cia. oMissÃo de saÍdas. NÃo recolHiMeNto. ProcedêNcia. 1. o 
cerceamento de defesa só se caracteriza, quando restar comprovado que 
o contribuinte foi prejudicado em seu direito de se defender, preliminar 
rejeitada. Decisão unânime. 2. Não deve ser declarada nulidade do AINF 
quando o levantamento fiscal para apuração do crédito tributário está de 
acordo com a ocorrência, infringência e a penalidade descrita no auto de 
infração. 3. deixar de recolher o icMs, decorrente de omissão de saídas 
de mercadorias, apurado de levantamento especifico, sujeita o contribuinte 
às penalidades da lei, independentemente do imposto devido. 4. recurso 
conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do 
dia: 15/02/2022. data do acÓrdÃo: 15/02/2022.
acÓrdÃo N. 8243 - 2ª cPj.recUrso Nº 18254 – volUNtário (aiNf 
N. 052018510000100-1). coNselHeiro relator: NilsoN MoNteiro 
de azevedo. eMeNta: icMs. cerceaMeNto de defesa. iNocorrêN-
cia. oMissÃo de saÍdas. NÃo recolHiMeNto. ProcedêNcia. 1. o 
cerceamento de defesa só se caracteriza, quando restar comprovado que 
o contribuinte foi prejudicado em seu direito de se defender, preliminar 
rejeitada. Decisão unânime. 2. Não deve ser declarada nulidade do AINF 
quando o levantamento fiscal para apuração do crédito tributário está de 
acordo com a ocorrência, infringência e a penalidade descrita no auto de 
infração. 3. deixar de recolher o icMs, decorrente de omissão de saídas 
de mercadorias, apurado de levantamento especifico, sujeita o contribuinte 
às penalidades da lei, independentemente do imposto devido. 4. recurso 
conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo do 
dia: 15/02/2022. data do acÓrdÃo: 15/02/2022.
acÓrdÃo N. 8242 - 2ª cPj.recUrso N. 18198 - volUNtário (Proc/
aiNf N. 282020730000283-5/012020510000253-2). coNselHeiro re-
lator: NilsoN MoNteiro de azevedo. eMeNta: dief. iNforMaÇÕes 
INCORRETAS. INTEMPESTIVIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. É definitiva a deci-
são de Primeira Instância que indefere a impugnação quando caracterizada 
a intempestividade da peça impugnatória. 2. indicar incorretamente infor-
mações à declaração de informações econômico-fiscais constitui infração 
a legislação tributária e sujeita o contribuinte às cominações legais. 3. re-
curso conhecido e improvido. decisÃo: UNâNiMe. jUlgado Na sessÃo 
do dia: 15/02/2022. data do acÓrdÃo: 15/02/2022.
acÓrdÃo N. 8241 - 2ª cPj.recUrso N. 18182 - de ofÍcio (aiNf N. 
182018510000118-8). coNselHeiro relator: brUNo torres de soU-
za. eMeNta: icMs. decadêNcia coNfigUrada. 1. escorreita a decisão 
singular que julgou improcedente o refazimento de ação fiscal devido ficar 
configurado decadência do direito de lançar o crédito tributário por parte 
do fisco em decorrência do AINF original ter sido julgado nulo por vício 
de ordem material. 2. recurso conhecido e improvido. decisÃo: UNâ-
NiMe. jUlgado Na sessÃo do dia: 15/02/2022. data do acÓrdÃo: 
15/02/2022.

Protocolo: 787896
PoRtARiAs DE isENção DE icMs – cAt

PoRtARiA N.º202201000431 DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
002022730002191/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: Wilhan carlos silva dos santos – cPf: 009.370.182-95
Marca: cHev/oNix PlUs 10tat Pr2 tipo: Pas/automóvel

PoRtARiA N.º202201000433 DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
002022730002274/sEfA

Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: francisco Walmir ramos barbosa – cPf: 101.080.092-20
Marca: i/fiat croNos 1.3 flex. tipo: Pas/automóvel

PoRtARiA N.º202201000435 DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
002022730002336/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: Marcio flávio rebouçs de lima – cPf: 871.425.202-30
Marca: toYota/Yaris sa xs15 flex aUtoMatico tipo: Pas/automóvel
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PoRtARiA N.º202201000441 DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
122022730000351/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: elton cavalcante de souza – cPf: 589.531.752-91
Marca: cHev/oNix 10tat lt1 tipo: Pas/automóvel

PoRtARiA N.º202201000437 DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
002022730000891/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: antonia de queiroz santiago – cPf: 399.276.282-34
Marca: cHev/oNix 10tMt ltz tipo: Pas/automóvel

PoRtARiA N.º202201000439 DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
002022730002316/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: Maxwell antonio rodrigues lourenço – cPf: 064.201.092-72
Marca: cHev/sPiN 18l at PreMier tipo: Pas/automóvel
Portarias de iseNÇÃo de iPva – cat

PoRtARiA N.º202204001643, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002304/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: jann Nazareno ribeiro Pontes – cPf: 590.141.212-53
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd x 15l at/Pas/automovel/9brb29btxj2158679

PoRtARiA N.º202204001645, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002303/sEfA

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Nonato Nunes cristino – cPf: 028.947.422-15
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 10Mt joYe/Pas/automovel/9bgKl69U0Hg240243

PoRtARiA N.º202204001647, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002329/sEfA

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: edson jose coimbra figueiredo – cPf: 184.084.782-49
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs exclUsi cvt/Pas/automovel/94dfcaP15Nb137532

PoRtARiA N.º202204001649, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002330/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 carlos dos santos araujo – cPf: 424.177.402-49
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attract 1.0/Pas/automovel/9bd19713Nj3334394

PoRtARiA N.º202204001651, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002299/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: Mauricio anderson alves guimaraes – cPf: 640.689.192-91
Marca/tipo/chassi
cHev/sPiN 1.8l Mt ltz/Pas/automovel/9bgjc7520jb237113

PoRtARiA N.º202204001653, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002067/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 Marcelino dos santos – cPf: 154.938.732-49
Marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drive 1.3/Pas/automovel/8aP359afdNU197412

PoRtARiA N.º202204001655, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002311/sEfA

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: eduardo fernandes Nunes junior – cPf: 656.897.472-20
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 1.4at ltz/Pas/automovel/9bgKt69v0jg331376

PoRtARiA N.º202204001657, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002309/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: joaquim Nascimento caldeira – cPf: 003.655.802-87
Marca/tipo/chassi
HoNda/Wr-v exl cvt/Pas/automovel/93HgH8860jz104268

PoRtARiA N.º202204001659, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002308/sEfA

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Paulo da silva sousa – cPf: 296.645.432-68
Marca/tipo/chassi
fiat/sieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd19713Hj3355134

PoRtARiA N.º202204001661, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002312/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: andre Marcel da silva oliveira – cPf: 795.210.102-15
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 10Mt joYe/Pas/automovel/9bgKl69U0jg370544

PoRtARiA N.º202204001663, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002334/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: edu da costa brito – cPf: 783.884.142-91
Marca/tipo/chassi
i/vW sPacefox treNd gii/Pas/automovel/8aWPb05zxca519161

PoRtARiA N.º202204001665, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002234/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: gilmar tavares Pinto – cPf: 327.641.382-53
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYage cl Mbv/Pas/automovel/9bWdb45U8Ht086656

PoRtARiA N.º202204001667, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002332/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: lucilene claudio borges – cPf: 333.913.432-49
Marca/tipo/chassi
cHev/PrisMa 10Mt joYe/Pas/automovel/9bgKl69U0Kg352097

PoRtARiA N.º202204001669, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002301/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: teresinha augusta dos santos – cPf: 208.196.922-04
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs advaNce cvt/Pas/automovel/94dfcaP15Nb135999

PoRtARiA N.º202204001671, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002333/sEfA

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio de Padua gonzaga Marcal – cPf: 029.266.522-91
Marca/tipo/chassi
toYota/etios sd Plt15 at/Pas/automovel/9brb29bt7j2163841

PoRtARiA N.º202204001673, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
2022730002317/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: rosenira do socorro da costa lobo – cPf: 601.807.812-00
Marca/tipo/chassi
fiat/UNo vivace 1.0/Pas/automovel/9bd195152e0539980
Portarias de revogaÇÃo de iseNÇÃo de iPva – cat

PoRtARiA N.º202204001642, DE 20/04/2022 - PRoc N.º 
0020227300023131/sEfA

Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qex0f64
interessado: jose Maria dos santos leite – cPf: 097.000.132-00
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs Mf/Pas/automovel/9bWdl5bz9KP506153

Protocolo: 787772
.
.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtRAto
.

DisPENsA Nº 006/2022
coNtRAto Nº: 034/2022

data: 14.04.22022
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de ser-
viços de telefonia stfc (sistema de telefonia fixa comutada) nas moda-
lidades local e longa distância nacional e internacional, disponibilização de 
número (s) 0800 com abrangência nacional e internacional e número (s) 
único (s), para disponibilizar acesso ao sac atendendo o normativo sarb 
003/2008 da febraban e de número único destinado ao acesso de ligações 
originadas de ddd 91, 93, 94 no estado do Pará, incluindo serviços de 
instalação e gerenciamento, contendo circuito digital para prover recursos 
de comunicação ao banco do estado do Pará, contendo: Números 0800 
dedicados; Números 0800 comutados; Números únicos (ddd 91, 93, 94) 
para as cidades de belém, Marabá e santarém e em localidades que vie-
rem a dispor do serviço durante a vigência do contrato de comum acordo; 
links isdN-Pri; links de Redundância, disponibilizados através de rotas 
distintas; disponibilização de equipamentos necessários para a comunica-
ção, incluindo, instalação, manutenção e gerenciamento da solução; ser-
viço telefônico fixo comutado (STFC) nas modalidades Local, fixo-fixo e 
fixo-móvel, Longa Distância Nacional (LDN), intra-regional e inter-regional 
com chamadas originadas a partir do território nacional e terminadas no 
endereço dos data centers do baNPará;
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valor total Máximo estimado de até: r$-491.416,62 (quatrocentos e no-
venta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).
data de assinatura: 14.04.2022
vigência: 01.03.2022 a 27.09.2022
fundamento legal: art. 29, inciso xv da lei nº 13.303/16 e regulamento 
de licitações e contratos do banpará.
contratada: oi s.a. – eM recUPeraÇÃo jUdicial
endereço:  rua do lavradio, nº 71, andar 2 - centro
ceP: 20230-070  rio de janeiro/rj
diretor responsável: bruno bitar Morhy – diretor de tecnologia
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 787458
.
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

coNtRAto Nº: 028/2020
tERMo ADitivo Nº: 02

objeto do contrato: trata da contratação de serviços de monitoração com 
o propósito de prevenção, detecção e reação aos incidentes, incluindo o 
serviço de takedown (desligamento), das páginas e citações fraudulentas 
a fim de combater eventos de fraude por furto de credenciais de acesso, 
e o uso indevido por terceiros das marcas do baNPará registradas em 
e-mails e no ambiente internet, inclusive nas redes sociais virtuais rela-
cionadas aos incidentes: Malware, Pharming, Phishing, Proteção de domí-
nios de internet; Proteção de Marca; Proteção de Mídias sociais; Proteção 
de aplicativos para smartphones; os serviços de proteção de domínio de 
internet deverá realizar monitoramento: da utilização da marca no domí-
nio; da utilização da marca no domínio através de palavras semelhantes 
ou alusivas a marca BANPARÁ, com ou sem modificações ortográficos; da 
divulgação em anúncios pagos, além de permitir a realização de buscas 
por termos específicos indicados pelo BANPARÁ; O serviço de proteção 
de domínios de internet deverá contemplar os domínios:banpara.b.br e 
banparanet.com.br; o serviço de proteção de marca deverá realizar mo-
nitoramento da utilização da marca em nomes de domínios, sites de inter-
net, blogs e fóruns de mensagens, pesquisas pagas (pay-per-click), redes 
sociais, lojas de aplicativos para smartphones, que estejam atuando de 
forma abusiva, fraudulenta ou não autorizada. o serviço de proteção de 
marca deverá contemplar as marcas: baNPará e bcard; o serviço de 
proteção de mídias sociais deverá realizar o monitoramento das redes pre-
viamente combinadas entre o BANPARÁ e o LICITANTE, a fim de encontrar 
atividades maliciosas ou fraudulentas, perfis falsos e conteúdo ofensivo; 
o serviço de proteção de aplicativos para smartphones deverá realizar o 
monitoramento das lojas oficiais de aplicativos mais utilizadas e também 
em lojas/sites não oficiais com varreduras diárias e realizar monitoramento 
a fim de encontrar aplicativos falsos e maliciosos distribuídos fora das lojas 
oficiais comumente conhecidas; O serviço a ser contratado deve possuir 
como requisito básico a proteção da presença digital do baNPará, e de 
suas marcas, conteúdos e aplicativos nos diversos canais digitais (web, 
mídias sociais especificas, lojas de aplicativos, e-mail) procurando impedir, 
no brasil ou no exterior;
Modalidade da contratação: Pregão eletrônico Nº 038/2019
data de assinatura do aditivo: 14.04.2022
vigência do aditivo: 17.04.2022 a 16.04.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo
fundamento legal do aditivo: artigo 57, inc. ii da lei nº 8.666/1993.
valor global: r$ 507.736,85 (quinhentos e sete mil, setecentos e trinta e 
seis reais e oitenta e cinco centavos)
contratado: easY solUtioNs brasil ltda
endereço:  avenida Paulista, nº 726, andar 12, conj. 1207, sala 34  bair-
ro: bela vista
ceP:  01.310-100  são Paulo/sP
diretor responsável: bruno bitar Morhy – diretor de tecnologia
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 787455
coNtRAto Nº: 031/2021
tERMo ADitivo Nº: 02

objeto do contrato: Prestação de serviços de recarga e manutenção de 
extintores de incêndio, conforme regras, especificações, exigências e con-
dições estabelecidas no termo de referência e demais anexos.
Modalidade da contratação: Pregão eletrônico Nº 002/2019.
data de assinatura do aditivo: 14.04.2022
vigência do aditivo: 02.05.2022 a 01.05.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
valor global: r$66.698,18 (sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito 
reais e dezoito centavos)
contratado: Mais indústria de gases ltda.
endereço:  rodovia do tapanã, Nº 75 b bairro: tapanã
ceP:  66825-522  belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo barros filho – diretor administrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 787464
coNtRAto Nº: 058/2021
tERMo ADitivo Nº: 01

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Clínicas e Profissionais de Psi-
cologia para atendimento, sob demanda, e por deliberação da área técnica 
competente, quando necessário, aos empregados do banco do estado do Pará 
s.a., lotados em suas unidades de belém, região Metropolitana e interior do 
estado, através de atendimento presencial e/ou tele atendimento.
Modalidade da contratação: credenciamento nº 026/2020

data de assinatura do aditivo: 14.04.2022
vigência do aditivo: 03.05.2022 a 02.05.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo
fundamento legal do aditivo: artigo 71 da lei nº 13.303/2016.
valor global: r$33.632,61 (trinta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais 
e sessenta e um centavo)
Contratado: CONSAUDE – Consultório de Profissionais de Saúde S/S LTDA
endereço: travessa rui barbosa, nº 1180  bairro: Nazaré
ceP: 66035-220  belém/Pa
diretor responsável: Paulo roberto arévalo barros filho – diretor admi-
nistrativo
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 787467
.
.

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

PREGão ELEtRôNico Nº 004/2022
o baNPará s/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:
 

itEM EMPREsA vALoR EstiMADo vALoR cotADo

01 briNK’s segUraNÇa traNsPorte de 
valores ltda r$ 1.346.674,92 r$ 968.880,00

02 briNK’s segUraNÇa traNsPorte de 
valores ltda r$ 1.209.547,56 r$ 896.754,00

03 briNK’s segUraNÇa traNsPorte de 
valores ltda r$ 1.108.074,78 r$ 847.035,00

04 ProsegUr brasil s. a. traNsPortadora 
de valores e segUraNÇa r$ 5.481.565,37 r$ 1.511.460,00

fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 787983
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

PREGão ELEtRôNico Nº 004/2022
REsuLtADo fiNAL DE REcuRso E HoMoLoGAção suPERioR

o baNPará s.a, por sua pregoeira e Homologação superior, julgou iMPro-
cedeNte os recursos interpostos pelas empresas PUMa serviÇos esPe-
cializados de vigilâNcia e traNsPorte de valores eireli e Para 
segUraNÇa e traNsPorte de valores eireli, mantendo a decisão an-
terior de habilitação das empresas briNKs segUraNÇa e traNsPortes 
de valores ltda para os itens 01, 02 e 03 e ProsegUr brasil s.a. 
traNsPortadora de valores e segUraNÇa para o item 04, do Pregão 
eletrônico em epígrafe.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 787966
.
.

sEcREtARiA DE EstADo
DE sAúDE PúBLicA
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 298 DE 19 DE ABRiL DE 2022.
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de julho de 1997, 
publicado no doe N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo eletrônico nº 2022/ 
375565.
r e s o l v e:
resciNdir, a contar de 28.03.2022, o contrato administrativo da servi-
dora stefaNY cariMe da slva WaNzeler, matrícula nº 55588207/2, 
cargo de assisteNte social, lotada no 4º centro regional de saúde 
- capanema.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete da secretaria de estado de saÚde PÚblica, eM 
19.04.2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saÚde PÚblica

Protocolo: 787574
PoRtARiA N° 0296 DE 19 DE ABRiL DE 2022

o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
estadual,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/455490.
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r e s o l v e:
i - cessar, a contar de 18/04/2022, os efeitos na Portaria nº 0811 de 
24/09/2021, publicada no doe n° 34.715 de 29/09/2021, que designou 
a servidora elilMa aNdrade ferreira, matrícula nº 5879086/2, para 
responder pela diretoria de desenvolvimento da rede assistencial – ddra, 
sem ônus para a administração Pública.
ii – desigNar, a contar de 18/04/2022, sem ônus para a administração 
Pública, siMoNe triNdade de oliveira, matrícula nº 57206585/1, para 
responder pela diretoria de desenvolvimento da rede assistencial – ddra, 
até ulterior deliberação.
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.

PoRtARiA N° 0297 DE 19 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição 
estadual,
e coNsideraNdo o teor do Pae nº 2022/455490.
r e s o l v e:
i - cessar, a contar de 18/04/2022, os efeitos na Portaria nº 0810 de 
24/09/2021, publicada no doe n° 34.715 de 29/09/2021, que designou 
a servidora aNdrÉa PoMPeU barroso, matrícula nº 5956288/1, para 
responder pelo departamento de organização e avaliação de serviços sob 
gestão do estado – doasge, sem ônus para a administração Pública.
ii – desigNar, a contar de 18/04/2022, sem ônus para a administração 
Pública, a servidora elilMa aNdrade ferreira, matrícula nº 5879086/2, 
para responder pelo departamento de organização e avaliação de serviços 
sob gestão do estado – doasge, até ulterior deliberação.
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: 787931
ExcLuiR

Do Ato DE DEscLAssificAção, PuBLicADo No DoE N° 34.932 DE 
13.04.2022, o caNdidato laUriMar josÉ da silva costa, cargo 
tÉcNico eM HigieNe deNtal.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se,
gabiNete do secretário de estado de saÚde PÚblica, eM 
20.04.2022.
rôMUlo rodovalHo goMes
secretário de estado de saÚde PÚblica

Protocolo: 787773
.
.

féRiAs
.

PoRtARiA N.º 488 DE 20 ABRiL DE 2022/DGtEs/sEsPA
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r e s o l v e:
coNceder 15(quinze) dias de férias regulamentares ao servidor deNil-
soN josÉ silva feitosa jUNior, identidade funcional nº 5955786/2, 
cargo de diretor tÉcNico, lotado no departamento de controle de en-
demias, no período de 17 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 16 de outubro de 2020 a 15 de outubro de 2021.
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 20.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 787988
 PoRtARiA N.º 484 DE 20 ABRiL DE 2022/DGtEs/sEsPA

a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r e s o l v e:
coNceder 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora lUciaNa 
vilHeNa dos saNtos oliveira, identidade funcional nº 57206603/1, 
cargo de tÉcNico de eNferMageM, lotada no Hospital regional-tucuruí, 
no período de 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 22 de outubro de 2019 a 21 de outubro de 2020.
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 20.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 787790
PoRtARiA N.º 483 DE 20 ABRiL DE 2022/DGtEs/sEsPA

a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r e s o l v e:
coNceder 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora eliaNe de 
araÚjo silva, identidade funcional nº 57234403/1, cargo de eNferMei-
ro, lotada no Hospital regional-tucuruí, no período de 02 de maio de 2022 

a 31 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 13 de dezembro 
de 2020 a 12 de dezembro de 2021.
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 20.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 787782
.
.

ALtERAção DE féRiAs
.

ERRAtA DE féRiAs
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 435/12.04.2022, publicada no 
DoE N°.34.934/14.04.2022, referente ao servidor aNtoNio isaias da 
costa reis, matrícula 5130700/1, o Periodo de gozo de ferias.
onde se lê: Periodo de gozo: 02.05.2022 a 31.05.2022.
Leia-se: Periodo de gozo: 02.05.2022 a 16.05.2022.
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 20.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

ERRAtA DE féRiAs
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 435/12.04.2022, publicada no 
DoE N°.34.934/14.04.2022, referente a servidora doralice viaNa da 
costa, matrícula 5073804/1, o Periodo de gozo de ferias.
onde se lê: Periodo de gozo: 19.05.2022 a 17.06.2022.
Leia-se: Periodo de gozo: 19.05.2022 a 02.06.2022.
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 20.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 787867
t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

PoRtARiA Nº. 489 DE 20 DE ABRiL DE 2022/DGtEs/sEsPA
a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNsideraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r e s o l v e:
torNar seM efeito, as férias regulamentares da servidora cYNtHia 
das graÇas saNtos bitteNcoUrt, identidade funcional 57193731/1, 
ocupante do cargo de adMiNistrador, lotada na divisão de serviços 
Hospitalares, no período de 17 de março de 2022 a 31 de março de 2022, 
referente ao período aquisitivo de 17 de março de 2021 a 16 de março de 
2022, concedidas através da Portaria coletiva nº 140/09.02.2022, publica-
da no doe nº. 34.862 de 10.02.2022.
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 20.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 788004
PoRtARiA Nº. 487 DE 20 DE ABRiL DE 2022/DGtEs/sEsPA

a diretora de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde/dg-
tes, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNsideraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNsideraNdo o processo nº 
2022/444945;
r e s o l v e:
torNar seM efeito, as férias regulamentares da servidora Marilda do 
carMo soUsa, identidade funcional 724386/1, ocupante do cargo de 
ageNte de saÚde, lotada na Unidade de referência especializada aids, 
no período de 04 de abril de 2022 a 03 de maio de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 13 de junho de 2020 a 12 de junho de 2021, conce-
didas através da Portaria coletiva nº 269/15.03.2022, publicada no doe 
nº. 34.894 de 16.03.2022.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 20.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde

Protocolo: 787907
toRNA sEM EfEito PoRtARiA Nº 68 de 04 de Abril de 2022, publi-
cada no doe nº 34.921 de 05 de abril de 2022, sob o protocolo de 779835.

Protocolo: 787723
.
.

outRAs MAtéRiAs

PoRtARiA Nº 477 DE 19 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 de 03.04.1996, publica-
da no doe nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do Processo 
2021/1476660.
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resolve:
torNar seM efeito, a Portaria nº 314 de 14.03.2022, publicada no doe 
nº 34.893 de 15.03.2022, que concedeu 02 (dois) anos de licença sem 
vencimento a servidora Kesia KaroliNe da silva Pires, matricula nº. 
57208369/1, cargo técnico de enfermagem, lotada no centro de saúde - 
Pedreira.
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: 20.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

PoRtARiA Nº 486 DE 20 DE ABRiL DE 2022 - DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/03.04.1996, publi-
cada 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° 2022/471745.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora lila joelMa MeNdoNca cecilio, 
ocupante do cargo de Médico, id. funcional nº 5334373/2, lotada na Unida-
de de referencia especializada - Materno infantil, a contar de 11/04/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu irmão.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gdv/diretoria de gestÃo do trabalHo e da edUcaÇÃo Na saÚde /
secretaria de estado de saÚde PÚblica, em 20/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

PoRtARiA Nº 490 DE 20 DE ABRiL DE 2022 - DGtEs/sEsPA
a diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/03.04.1996, publi-
cada 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° 2022/442045.
resolve:
autorizar o afastamento da servidora NoeMe borges valadares, ocu-
pante do cargo de agente de artes Praticas, id. funcional nº 57234067/1, 
lotada no centro de saúde - Pedreira/atenção Psicossocial, a contar de 
19/03/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de sua irmã.
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 20/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de gestão do trabalho e da educação na saúde.

Protocolo: 787626
.
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL
.

.

.

ERRAtA
.

faz-se ERRAtA da portaria 194 de 18 de Abril de 2022, Publicada 
no doe de n° 34.938 de 19 de abril de 2022, para correção de nome da 
servidora abaixo informado.
oNDE sE Lê
cleide elma Pereira brito
LEiAs-sE:
cleide elma Pereira ribeiro
belém, 20 de abril de 2022

Protocolo: 787474
.
.

coNtRAto
.

coNtRAto N°: 32
exercício: 2022
Processo n°: 2021/1062421
Classificação do Objeto: Outros
objeto: aquisição de enxoval cama e banho, destinada aos caPs icoaraci, 
caPs Marajoara, caPs amazônia, caPs grão Pará e caPs renascer uni-
dades de abrangência do 1ºcrs/sesPa, pelo período de12 (doze) meses.
valor total: r$ 64.977,20 (sessenta e quatro mil novecentos e setenta e 
sete reais e vinte centavos).
data da assinatura: 20/04/2022
vigência: 20/04/2022 à 20/04/2023
Modalidade: PregÃo eletrôNico
licitação n°: 03/2022
orçamento
  Programa de trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339030
  fonte do recurso: 0349008847
  origem do recurso: federal

contratado: elo textil ltda
cNPj: 28.844.636/0001-39
endereço: rua dorival soncela nº: 10, santa tereza do oeste/Pr
ceP: 85.825-000
(45) 3231-1556/99946-7718
e-mail: elotextil0@gmail.com/pregoeselo@gmial.com
Marco aNtoNio rodrigUes NorMaNdo
diretor do 1º crs/sesPa

Protocolo: 787944
coNtRAto N°: 31

exercício: 2022
Processo n°: 2021/1466136
Classificação do Objeto: Outros
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo de serviÇo de 
coleta, traNsPorte, trataMeNto e destiNaÇÃo fiNal de resÍdUos 
PatolÓgicos e MedicaMeNtos fora da validade, gerados pelo do 1º 
centro regional de saúde/sesPa e Unidades de abrangência, pelo período 
de12 (doze) meses.
valor total: r$ 628.506,00 (seiscentos e vinte e oito mil quinhentos e seis 
reais).
data da assinatura: 20/04/2022
vigência: 20/04/2022 à 20/04/2023
Modalidade: PregÃo eletrôNico
licitação n°: 06/2022
orçamento
  Programa de trabalho: 908288
  Natureza da despesa: 339039
  fonte do recurso: 0132
  origem do recurso: federal
contratado: reversa aMbieNtal servicos e coletora de residUos 
eirelli
cNPj: 27.208.498/0001-39
endereço: estrada santana do aura s/N bairro: águas lindas, ananindeua-Pa,
telefones: (91) 3235-0401
Marco aNtoNio rodrigUes NorMaNdo
diretor do 1º crs/sesPa

Protocolo: 787808
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE coNcEssão N° 197/2022 – 20/04/2022
o diretor do 1° ceNtro regioNal de saÚde/sesPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, decreto Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao servidor (es):
57194291/1 / rosiaNe do socorro Pereira teixeira de soUsa (ag, 
administrativo) / 02 meias diária (deslocamento) / de 02 e 03/05/2022.<br
57190718/1 /zildeNe de saNtaNa arNaUd (farmacêutica) / 02 meias 
diária (deslocamento) / de 02 e 03/05/2022.<br
57173282-1 /ediNaldo MiraNda da silva (Motorista) 02 meias diária 
(deslocamento) / de 02 e 03/05/2022.<br
origem: beleM/Pa - brasil
destino(s): saNta barbara - Pa
objetivo: dar apoio documental na inspeção sanitária em farmácia do mu-
nicípio para fins de licenciamento, ano 2022
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 787975
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N.º 010, DE 20 DE ABRiL DE 2022.
o diretor do 1º centro regional de saúde/sesPa, no uso de suas atribui-
ções legais e;
coNsideraNdo os termos da Portaria n.º 186, de 04 de abril de 2019, 
publicada no doe n.º 33.547, de 09 de abril de 2019, que instaurou o Pro-
cesso administrativo disciplinar n.º 2018/486563, prorrogada através da 
Portaria n.º 409, de 11 de junho de 2019, publicada no doe n.º 33.894, 
de 12 de junho de 2019, sobrestado através da Portaria n.º 528, de 27 de 
junho de 2019, publicada no doe n.º 33.906, de 28 de junho de 2019, 
cancelado o sobrestamento através da Portaria n.º 249, de 20 de maio de 
2021, publicada no doe n.º 34.590, de 21 de maio de 2021, redesignada 
através da Portaria n.º 372, de 24 de junho de 2021, publicada no doe 
n.º 34.621, de 25 de junho de 2021, prorrogada a redesignação através da 
Portaria n.º 487, de 19 de agosto de 2021, publicada no doe n.º 34.678, 
de 23 de agosto de 2021, redesignada através da Portaria n.º 515, de 
21 de outubro de 2021, publicada no doe n.º 34.744, de 22 de outubro 
de 2021, prorrogada a redesignação através da Portaria n.º 01, de 04 de 
janeiro de 2022, publicada no doe n.º 34.820, de 05 de janeiro de 2022, 
redesignada através da Portaria n.º 007, de 23 de fevereiro de 2022, pu-
blicada no doe n.º 34.875, de 24 de fevereiro de 2022, em desfavor da 
servidora a. M. P. da r., ocupante do cargo de agente de artes Práticas, 
lotado (a) na URE Marcelo Cândia/1º CRS/SESPA, matrícula funcional n.º 
5154383/1, para apurar suposto abandono de cargo público, que se com-
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provado constitui transgressão disciplinar ao artigo 177, incisos i e vi, e 
artigo 178, inciso xvii, caracterizando o disposto no artigo 190, inciso iii, 
todos da lei n.º 5.810/94;
coNsideraNdo o requerimento motivado da comissão Permanente de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crs/sesPa, através do Memo-
rando n.º 150/2022;
resolve:
i – Prorrogar a redesigNaÇÃo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar do dia 28 de dezembro de 2021, a comissão de Processo adminis-
trativo disciplinar do 1º crs/sesPa, formada pelos servidores estáveis de 
nível superior, Norma de fátima andrade, ocupante do cargo de adminis-
trador, matrícula funcional n.º 54189583/1, elza Maria da silva lima, ocu-
pante do cargo de assistente social, matrícula funcional n.º 54190781/1, 
luiz antonio Marques cabral, ocupante do cargo de administrador, matrí-
cula funcional n.º 54189028/1, para, sob a presidência da primeira, condu-
zir o Processo administrativo disciplinar n.º 2018/486563.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
1º ceNtro regioNal de saÚde, em 20/04/2022
Marco aNtoNio rodrigUes NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de saúde/sesPa

Protocolo: 787492
.
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA  Nº 003 DE 18 DE ABRiL DE  2022
o diretor do 3º centro regional de saúde/sesPa, usando de suas atri-
buições legais que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.519/2021 – 
CCG de 30.09.2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.719 de 
01.10.2021, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, in-
ciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNsideraNdo os termos do decreto estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, o contrato nº 006/2022 e os autos do Processo nº 2022/298863 
e anexos;
r e s o l v e:
art. 1º - designar os servidores raiMUNdo NoNato liMa, matrícula 
5160952-1, como titUlar, e fábio rodrigUes ferreira, matrícula 
721182-1, como sUPleNte, ambos lotados no 3º centro regional de saú-
de/SESPA, para acompanhar e fiscalizar o contrato abaixo, 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;

coNtRAto coNtRAtADA oBJEto vALoR totAL viGêNciA

006/2022
c. s. costa 
coMÉrcio e 
serviÇos

contratação de empresa especializada 
em serviço de manutenção preventiva e 
corretiva, com fornecimento de peças, 

caso necessário, em gerador de energia 
elétrica à diesel, deste 3º centro regional 

de saúde/sesPa.

r$ 5.600,00 18/04/2022 a 
17/10/2022

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário. esta Portaria entra em 
vigor a partir da data da sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Mário Moraes cHerMoNt filHo
diretor do 3º ceNtro regioNal de saÚde/castaNHal
Port. Nº 1.519/2021 – ccg de 30 de seteMbro de 2021
MatrÍcUla 5912309/2

Protocolo: 788049
.
.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PuBLicAção DoE Nº 34.938, PÁG. 23, 
DE 19/04/2022, PRotocoLo: 786662

coNtRAto Nº 006/2022 – PRocEsso Nº 2022/298863
onde se lê:
dotação orçamentária: P.i: 4120008338c | Programa de trabalho: 908338 
| Natureza da despesa: 339039 | fonte de recurso: 0103000000 | ação: 
242418.
Leia-se:
dotação orçamentária: P.i: 1040008302c | Ptres: 908302 | Natureza da 
despesa: 339039 | fonte de recurso: 0149001435 | ação: 234581.
ordenador: Mário Moraes cHerMoNt filHo – diretor regional/3º crs/
sesPa – Portaria nº 1.519/2021-ccg de 30 de setembro de 2021 – Matrí-
cula: 5912309/2.

Protocolo: 788028

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 369 DE DiÁRiAs DE 20/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão de tfd aos 
beneficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zo-
nas urbana e rural do município de terra alta.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: terra alta-Pa-brasil | Período: 29/04/2022 | Nº de diárias: meia 
diária.
servidor: benedito josé de lima da silva
cPf: 233.862.232-49
Matrícula: 5705304-1
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 787475
PoRtARiA Nº 365 DE DiARiA DE 20/04/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no pro-
grama, residentes e domiciliados nas zonas urbana e rural do município 
de terra alta.
origem: castanhal –Pa
destino: terra alta-Pa | Período: 25,26,27,28 e 29/04/2022 |Nº de diá-
rias: cinco meias diárias.
servidoras: elenice do socorro soares da silva | cPf: 734.255.162-72 |  
Mat. 6002901-1 |  cargo: assistente de direção.
Maria edileuda de souza Pereira  |cPf: 254.368.302-00 | Mat: 57197830 
| cargo: ag. administrativo.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 787462
PoRtARiA Nº 366 DE DiARiA DE 20/04/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Realizar supervisão de TFD aos beneficiários cadastrados no pro-
grama, residentes e domiciliados nas zonas urbana e rural do município 
de terra alta.
origem: castanhal –Pa
destino: terra alta-Pa | Período: 25,26,27,28/04/2022 |Nº de diárias: 
quatro meias diárias.
servidora: eliana Maciel da silva cavalcante | cPf: 176.559.352-20 |  Mat: 
5278074-3 |  cargo: enfermeira.
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 787466
PoRtARiA Nº 367 DE DiÁRiAs DE 20/04/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão de tfd aos 
beneficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zo-
nas urbana e rural do município de terra alta.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: terra alta-Pa-brasil | Período: 25 e 26/04/2022 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
servidor: edmilson alves cavalcante filho
cPf: 218.055.632-20
Matrícula: 0503399
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 787471
PoRtARiA Nº 368 DE DiÁRiAs DE 20/04/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir as servidoras que irão realizar supervisão de tfd aos 
beneficiários cadastrados no programa, residentes e domiciliados nas zo-
nas urbana e rural do município de terra alta.
origem: castanhal-Pa-brasil
destino: terra alta-Pa-brasil | Período: 27 e 28/04/2022 | Nº de diárias: 
duas meias diárias.
servidor: cícero alves ferreira
cPf: 108.102.502-68
Matrícula: 0478954
cargo: Motorista
ordenador: Mario Moraes chermont filho

Protocolo: 787473
PoRtARiA Nº 363 E 364 DE DiARiA DE 20/04/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da reunião ordinaria da cir MetrolitaNa iii.
origem: castanhal –Pa
destino: são Miguel do guamá Período: 27/04/2022
servidores: Mário M. chermont filho diretor regional cPf- 663.815.332.31 
mat. 59125309-2
ana Paula N. de sousa enfermeira cPf- 147.337652.15 mat. 5234018/2
sandro josé da silva cavalcante  cargo: Pedagogo cPf- 254.476.882-72 
mat. 55480004-1
rita de cássia da silva Paiva cargo ag. administrativo cPf- 210.841.142.91
josé raimundo H. de Melo  costa cargo: motorista cPf- 134.588.842.20 
mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 787443
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PoRtARiA Nº 370 DE DiARiA DE 20/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir a paciente guaraci barbosa sena ,para  consulta com 
traumatologista no hospital Maradei em belém
origem: castanhal –Pa
destino: belém Período: 28/04/2022
servidor: jaime laureno gomes cargo: motorista cPf- 133.802.222.91 
mat. 5167370/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 787640
PoRtARiA Nº 371 E 372 DE DiARiA DE 20/04/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar reunião com os servidores que estarão realizando ações 
de saúde em parceria com o 3º crs/sesPa.
origem: castanhal –Pa
destino: curuçá Período: 29/04/2022
servidores: Mário M. chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815332.31 mat. 5912309/2
cícero alves ferreira cargo: motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 787677
.
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 151 - 01 DE ABRiL DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: realizar monitoramento nas ações de vigilância epidemiológica e 
Monitoramento no sistema de informação/siNaN Net
origem: capanema/Pa – destino: Primavera, salinópolis, santarém Novo 
e são joão de Pirabas /Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
jaime sales Maia júnior 1086623 guarda de endemias

No período de 11/04 a 14/04/2022. quantidade 02 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 787724
PoRtARiA Nº 128 - 24 DE MARço DE 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: participar para dar suporte e orientação aos responsáveis téc-
nicos e tutores municipais acerca das etapas a serem realizadas nos res-
pectivos municípios
origem: capanema/Pa – destino: bonito e viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
iolanda de fátima Mendes da silva 57198097-1 assistente social

Nicely borges fagundes colares 5919525-2 comissionado
iolanda de fátima Mendes da silva 3156184-1 odontóloga

No período de 11 a 14 de abril de 2022. quantidade 3 (três)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

PoRtARiA Nº 129 24 DE MARço DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial, com servidores que irão participar para 
dar suporte e orientação aos responsáveis técnicos e tutores municipais 
acerca das etapas a serem realizadas nos respectivos municípios
origem: capanema/Pa – destino: bonito e viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula  

orivaldo ramos silva 5159164-1 Motorista

No período de 11 a 14 de abril de 2022. quantidade 3 (três)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 787712
PoRtARiA Nº 117 - 23 DE MARço DE 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar visita nas localidades que já houveram casos de Malária 
para fazer entrega de mosquiteiros impregnados de inseticidas (Milds), 
para prevenção e controle vetorial de mosquitos transmissor da malária
origem: capanema/Pa – destino: viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

altevir silva MagalÃes 0502195 guarda de endemias

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

No período de 11/04 á 14/04/2022. quantidade 3,5 ( três e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

PoRtARiA Nº 118 23 DE MARço DE 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial, com servidores que irão realizar visita 
nas localidades que já houveram casos de Malária para fazer entrega de 
mosquiteiros impregnados de inseticidas (Milds), para prevenção e con-
trole vetorial de mosquitos transmissor da malária
origem: capanema/Pa – destino: viseu/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
ávila jUNior de soUsa aMaral 57207813/1 Motorista

No período de 11/04 á 14/04/2022. quantidade 3,5 ( três e Meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 787731
PoRtARiA Nº 143 - 30 DE MARço DE 2022

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Realizar fiscalização da comercialização dos pescados na Semana 
santa em parceria com visa municipal.
origem: capanema/Pa – destino: salinópolis/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
jorge Miguel cecim coelho 5466180-2 Médico veterinário
jessé dos santos rodrigues 0505222 ag.  de saúde Pública 

itamar lima da silva 108804/1 agente de Portaria

No período de 11 a 14/04/2022. quantidade 2.0 duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

PoRtARiA Nº 144 30 DE MARço DE 2022
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial, com servidores que irão Realizar fiscali-
zação da comercialização dos pescados na semana santa em parceria com 
visa municipal.
origem: capanema/Pa – destino: salinópolis/Pa.

Nome do servidor Matrícula  
luiz Maria alves felipe filho 57206795/1 Motorista

No período de 11 a 14/04/2022. quantidade 2.0 duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da silva

Protocolo: 787737
.
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL
.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 078 DE 20 DE ABRiL DE 2022.
o diretor (a) do centro regional de saúde, desta sesPa, usando de suas 
atribuições que foram conferidas pela Portaria n° 79/2022-ccg/19.01.2022. 
Decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 34.838- 20 de janeiro de 2022.
 resolve:
art. 1º - desigNar, a servidora aNtoNia cecilia de soUza liMa, ma-
tricula nº5896306, para atuar como ageNte PUblico de coNtrole iN-
terNo, deste 5º centro regional de saúde.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Maria lUcileNe ribeiro das cHagas
diretora do 5º crs/sesPa
são Miguel do guamá-Pa, 20 de abril de 2022.

Protocolo: 787716
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 064 DE 11/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 149 da lei 5.810/94
objetivo: realizar sUPervisÃo e MoNitoraMeNto Nas aÇÕes de 
coNtrole da Malária execUtadas Nos laboratÓrios de base.
PerÍodo: 25 a 29/04/2022
qUaNtidade de diárias: 4,5
origeM: sÃo MigUel do gUaMá - Pa
destiNo (s): MÃe do rio – Pa, aUrora do Pará –Pa, UliaNÓPolis – 
Pa, doM eliseU – Pa.
servidor (es):

NoMe MatricUla cargo

iraNeide galdiNo Moreira 57206615/1 ageNte de coNtrole de 
eNdeMias

ordeNador: Maria lUcileNe ribeiro das cHagas
Protocolo: 787688
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PoRtARiA Nº 077 DE 19/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 149 da lei 5.810/94
objetivo: ParticiPar do cUrso de gerêNcia e fiscalizaÇÃo de 
coNtratos Na adMiNistraÇÃo PÚblica.
PerÍodo: 25 a 30/04/2022
qUaNtidade de diárias: 5,5
origeM: sÃo MigUel do gUaMá
destiNo (s): belÉM – Pa.
servidor (es):

NoME MAtRicuLA cARGo
Marcelo da silva azevedo 57215383/2 ageNte adMiNistrativo

ordeNador: Maria lUcileNe ribeiro das cHagas
Protocolo: 788026

PoRtARiA Nº 062 DE 11/04/2022
fUNdaMeNto legal: art. 149 da lei 5.810/94
objetivo: realizar sUPervisÃo No laboratÓrio de Malária, 
leisHMaNiose (lt) e doeNÇa de cHagas.
PerÍodo: 25 a 29/04/2022
qUaNtidade de diárias: 4,5
origeM: sÃo MigUel do gUaMá - Pa
destiNo (s): MÃe do rio – Pa, aUrora do Pará –Pa, UliaNÓPolis – 
Pa, doM eliseU – Pa.
servidor (es):

NoME MAtRicuLA cARGo
roMildo de Moraes 0501691 MicroscoPista

ordeNador: Maria lUcileNe ribeiro das cHagas
Protocolo: 787952

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL
.

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA: 125 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
caNdido aMir gaMa bragaNÇa  –  aUxiliar de iNforMática – 
Mat.5246529-1
Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa valor
908338  0103000000  339033 480,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de santa cruz do arari.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.
Portaria: 128 de 20 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
caNdido aMir gaMa bragaNÇa  –  aUxiliar de iNforMática – 
Mat.5246529-1
Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa valor
908338  0103000000  339033 240,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para o município de salvaterra.
ordenador: valdinei silva teixeira júnior.

Protocolo: 787638
.
.

DiÁRiA

PoRtARiA N° 126 DE 20 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: salvaterra
PerÍodo: de 09/05/2022 a 13/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
05146429 / caNdido aMir gaMa bragaNca / 137.608.582-87
objetivo: levaNtaMeNto de PatriMôNio.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior

PoRtARiA N° 127 DE 20 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: salvaterra
PerÍodo: de 09/05/2022 a 13/05/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571943251 / reNilda do socorro ferreira brito tavares / 
178.276.632-49
objetivo: levaNtaMeNto de PatriMôNio.
diretor do 7° crs/sesPa: valdiNei silva teixeira jÚNior

Protocolo: 787644

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL
.

.

.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº24 DE 19 DE ABRiL 2022
a diretora do 9° ceNtro regioNal de saÚde, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria nº 72/2021-ccg de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/470114
resolve:
designar o servidor irnando siqueira da trindade, Matrícula: 5895988/1 
ocupante do cargo de enfermeiro, lotado no 9° centro regional de saúde 
para substituir a direção desta divisão de organização controle e ava-
liação do 9º crs/sesPa, Nairsen batista Mota, sem ônus, no período de 
25/04/2022 e 28/04/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
sesPa/ 9° crs, 20 de abril de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrs/sesPa

Protocolo: 787552
.
.

ERRAtA
.

ERRAtA DE DiÁRiA.
Portaria Nº55 de 10 de Março de 2022. Publicado no Diário Oficial Nº 
34.901 de 22 de Março de 2022. Protocolo nº 774188.
servidores:
Nívea Maria Pantoja Neves
onde se lê.
Período: 27/03/2022 à 02/04/2022. / N° de diária: 6 ½ (seis diárias e meia)
Leia-se.
Período: 27/03/2022 à 03/04/2022. / N° de diária: 7 ½ (sete diárias e meia)
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
aline Nair liberal cunha.
diretora do 9° ceNtro regioNal de saÚde

Protocolo: 787479
.
.

DiÁRiA
.

ERRAtA DE DiÁRiA.
Portaria Nº44 de 09 de Março de 2022. Publicado no Diário Oficial n° 
34.897 de 18 de fevereiro de 2022. Protocolo nº 772917.
servidores:
claudia regina vieira de Matos
silmara leticia brito Porto.
onde se lê.
Período: 27/03/2022 a 02/04/2022 / N° de diária: 6,5 (seis diárias e meia)
Leia-se.
Período: 27/03/2022 a 03/04/2022 / N° de diária: 7,5 (sete diárias e meia)
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
aline Nair liberal cunha.
diretora do 9° ceNtro regioNal de saÚde

Protocolo: 787692

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL
.

PoRtARiA N° 0139/2022, DE 20/04/2022 12:11:05
Portaria coletiva
objetivo: Participar de uma reunião com técnicos do ddass/sesPa e da 
Oficina de Revisão / Avaliação da PPI dos municípios da Região Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): belém
servidor: 571927151 / deNize cHagas de fraNÇa (enfermeira) / 5,5 
diárias (completa) de 02/05/2022 a 07/05/2022
servidor: 55587441/1 / aNtoNio carlos liMa (enfermeiro) / 5,5 diárias 
(completa) de 02/05/2022 a 07/05/2022
servidor: 5088941/1 / socorro de jesUs goMes Mota (enfermeira) / 
5,5 diárias (completa) de 02/05/2022 a 07/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 788017
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PoRtARiA N° 0140/2022, DE 20/04/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para Participarem de uma 
Reunião com Técnicos do DDASS/SESPA e da Oficina de Revisão / Avalia-
ção da PPi dos municípios da região xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rjU
origem: altamira
destino (s): belém
servidor: 57206438-1/ Marco aNtôNio beNatHar Malato (Motorista) / 
5,5 diárias (completa) de 02/05/2022 a 07/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sesPa

Protocolo: 788019
.
.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 013 DE 20 DE ABRiL DE 2022
a diretora do 12ºcrs/sesPa, no uso de suas atribuições legais, através da 
Portaria nº 1.700 de 23 de Novembro de 2021;
resolve:
i – designar os servidores epitácio castro saraiva – 504697, Humberto 
santos borges – 504771, e darley da silva santos - 5897522-1, como 
responsáveis para o procedimento do inventário físico dos bens Perma-
nentes, inclusive dos que se encontram cedidos, concedidos, em manu-
tenção ou temporariamente em poder de terceiros, os quais se encontram 
relacionados no relatório de inventário anual de bens Móveis do sistema 
de Patrimônio Mobiliário do estado - sisPatWeb.
ii – declaramos por último que os saldos apurados conferem com os infor-
mados ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.
iii – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
gabinete da diretora do 12º centro regional de saúde, em 20 de abril de 2022.
jucirema de souza gomes
diretora do 12ºcrs/sesPa
Portaria nº 1.700/23.11.2021

Protocolo: 787953
.
.

LicENçA PRêMio
.

PoRtARiA Nº 012 DE 20 DE ABRiL DE 2022.
Nome: vilma de sousa Paula.
Matrícula/siape: 5088836-1.
cargo: agente administrativo.
Lotação: UM de Ourilândia do Norte/12º CRS.
triênio: 03.07.2016 a 02.07.2019.
Período: 01.05.2022 a 30.06.2022.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787830
.
.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 09 DE 05 DE ABRiL DE 2022.
a diretora do 12º crs/sesPa, no uso de suas atribuições, através da Por-
taria nº 1.700/202021 de 24 de Novembro de 2019 Publicado no doe nº 
34.774 em 24.11.2019.
resolve:
i - designar o servidor edvaldo borges de sousa – Matricula nº 583265-9 
como fiscal responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 
dispensa de licitação nº 01/2022 de 05 de abril de 2022 do Processo nº 
2022/366936 datado de 28/03/2022 - objeto: contratação de empresa 
especializada em Prestação de serviços de Passagens terrestre intermu-
nicipal para atender servidores e colaboradores eventuais deste 12ºcrs/
sesPa/eNdeMias através de relatórios bem com dirimir e desembaraçar 
quaisquer dúvidas e pendências que surgirem determinado o que for ne-
cessário à regularização das faltas, falhas e problemas observados sempre 
o objeto e dando ciência a contratada conforme determina o art.67 da lei 
federal 8.666/93 e suas alterações.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no d.o.e.
PUbliqUe - se registre - se e cUMPra - se.
gabinete da diretora do 12ºcentro regional de saúde, em 11 de abril de 
2022.
jucirema souza gomes
 diretora regional
Portaria nº 1.700/2021
12ºcrs/sesPa

PoRtARiA Nº 011 DE 19 DE ABRiL DE 2022.
a diretora do 12º crs/sesPa, no uso de suas atribuições, através da Por-
taria nº 1.700/202021 de 24 de Novembro de 2019 Publicado no doe nº 
34.774 em 24.11.2019.
resolve:
i - designar o servidor edvaldo borges de sousa – Matricula nº 583265-9 
como fiscal responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato 
nº 01/2022 – Modalidade Pregão Presencial nº 01/2022 do Processo nº 
2022/265873 datado de 07/03/2022 - objeto: contratação de empresa 
especializada em Prestação de serviços de Passagens terrestre intermu-
nicipal para atender pacientes que fazem tratamento fora do domicilio 
– t.f.d dos 06(seis)municípios que fazem parte deste 12ºcrs/sesPa atra-
vés de relatórios bem com dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 
pendências que surgirem determinado o que for necessário à regularização 
das faltas, falhas e problemas observados sempre o objeto e dando ciência 
a contratada conforme determina o art.67 da lei federal 8.666/93 e suas 
alterações.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no d.o.e.
PUbliqUe - se registre - se e cUMPra - se.
gabinete da diretora do 12ºcentro regional de saúde, em 19 de abril de 
2022.
jucirema souza gomes
 diretora regional
Portaria nº 1.700/2021
12ºcrs/sesPa 
 

Protocolo: 787631
.
.

coNtRAto
.

coNtRAto DE Nº 01/2022 Do PRocEsso 2022/265873
obejeto: o Presente instrumento prestação dos serviços de contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de Passagens terres-
tre intermunicipal para paciente e acompanhante de que fazem parte do 
Programa de tratamento fora do domicilio /  tfd dos 06 (seis) Municípios 
com menos de 21(vinte e Um) Habitantes, sob jurisdição deste 12º crs/
sesPa, (bannach / cumaru do Norte / floresta do araguaia / Pau d’arco 
/ sapucaía e rio Maria) por um período de 12(doze) meses. conforme as 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
empresa:  coMercio e traNsPortes boa esPeraNÇa ltda.
cNPj:  04.787.941/0001-78
valor: 392.243,20 (trezentos e Noventa e dois Mil e duzentos e quarenta 
e três reais e vinte centavos)
dotação orçamentaria:
ttres: 908290c
fonte de recurso: 0103000000
elementos de despesa: 339033
data de assinatura: 19/04/2022
vigência: 20/04/2022 a 19/04/2023
ordenadora de despesa:
jucirema de souza gomes
12º crs/sesPa
Portaria nº 1.700/2021

Protocolo: 787593
.
.

DisPENsA DE LicitAção
.

coNtRAto DE DisPENsA Nº 01/2022 
Do PRocEsso 2022/366936

obejeto: constitui o objeto do presente instrumento a dispensa de li-
citação nº 01/2022 para a prestação de serviços de (Passagens terrestre 
intermunicipal), para servidores e colaboradores eventuais deste 12ºcrs/
sesPa/eNdeMias deste 12°crs/sesPa compreendido entre conceição do 
araguaia / belém e belém / conceição do araguaia por um período de 
12(doze), meses de acordo com a correspondência interna n° 069/2022. 
são partes integrantes deste contrato, como se nele transcritos estives-
sem a correspondência interna nº 069/2022, bem como a Proposta da 
contratada e demais peças que constituem o Processo nº 2022/366936 
datado de 28/03/2022.
empresa:  coMercio e traNsPortes boa esPeraNÇa ltda.
cNPj:  04.787.941/0001-78
valor: 17.400,00 (dezessete Mil e quatrocentos reais)
dotação orçamentaria:
ttres: 908874c/908302c
fonte de recurso: 0103000000/0149001435
elementos de despesa: 339033
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023
ordenadora de despesa:
jucirema de souza gomes
12º crs/sesPa
Portaria nº 1.700/2021

Protocolo: 787614



diário oficial Nº 34.942   87Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 198 DE 20 DE ABRiL DE 2022.
Nome: elias araújo de sousa.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 498902.
cPf: 185.520.992-68.
Período: 27.04 a 11.05.2022.
Nº de diárias: 14,5 (quatorze e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar ações de controle da malária (zona urbana e rural).
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787925
PoRtARiA Nº 199 DE 20 DE ABRiL DE 2022.

Nome: álvaro Henrique da luz.
cargo: laboratorista.
Matrícula/siape: 505085.
cPf: 531.438.256-34.
Período: 24 a 30.04.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte.
objetivo: realizar ações de controle da malária na Udt (Unidade de diag-
nóstico e tratamento).
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787926
PoRtARiA Nº 200 DE 20 DE ABRiL DE 2022

Nome: leide augusto da silva gama.
cargo: agente de saúde.
Matrícula/siape: 0113077-1.
cPf: 177.870.412-34.
Período: 15 a 21.05.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: belém.
objetivo: Participar do curso de “controle interno na administração Pública”.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787927
Portaria nº 201 de 20 de Abril de 2022
Nome: edilene Maria dos santos brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Nome: denise da silva Matos.
cargo: assistente administrativo.
Matrícula/siape: 57205058-4.
cPf: 873.030.192-00.
Período: 15 a 21.05.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: belém.
objetivo: Participar do curso de “Noções básicas de administração Pública”.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787928
PoRtARiA Nº 202 DE 20 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: 265.935.642-49.
Período: 23 à 27.05.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia e cumaru do Norte.
objetivo: realizar cadastramento de iras (infecção relacionada À saúde) e cre-
denciamento de estabelecimento de saúde para dispensação do Misoprostol.
ordenador de despesas: jucirema de souza gomes.

Protocolo: 787929
.
.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA fiscAL DE coNtRAto Nº 324/2022–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 285/2022– gab/dg/Hol, publicada no doe nº 
34.932 de 13/04/2022, que designava a servidora desta autarquia, clei-
de alves viaNa, enfermeira, matrícula: 5425662/2, e no seu impedimen-
to, a servidora brUNa reNara viaNa da costa, agente administrativo, 
matrícula: 57195335/1, ambas lota das na div. de lavanderia do Hospi-
tal Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 
053/2022 – Hol.
designar a servidora desta autarquia, cleide alves viaNa, enfermeira, 
matrícula: 5425662/2 lotada na divisão de lavanderia e nos seus impedi-
mentos o servidor leoNardo cordeiro da crUz, chefe da divisão de 
serviços gerais, matrícula n° 572297951/Hol, lotado na divisão de servi-
ços gerais do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato 
acima mencionado, firmado com a empresa UIRAPURU LAVANDERIA HOS-
Pitalar e Hortelaria ltda, cujo objeto é o serviços de processamento 
de roupas de serviço de saúde e fornecimento de enxoval hospitalar em 
regime de comodato para atender ao Hospital ophir loyola., pelo período 
de 12 meses. Processo nº 2022/51725.
ivete gadelHa vaz
diretora geral

Protocolo: 787604
.
.

ERRAtA
.

ERRAtA DE PuBLicAção
Errata de Publicação do contrato n.º 051/2022 - HoL, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.915 de 31/03/2022 – Protocolo: 778688
onde se lê: data de assinatura: 15/03/2022
Leia-se: data de assinatura: 03/03/2022
ordenadora responsável: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 787997
.
.

DisPENsA DE LicitAção
.

DisPENsA DE LicitAção Nº 010/2022-HoL - PAE
data de Homologação: 20/04/2022
empresa contratadas: rca distribUidora de ProdUtos HosPitala-
res e coM. de eqUiPaMeNtos de iNforMática eireli
valor total: r$ 117.200,00 (cento e dezessete mil e duzentos reais).
objeto: contratação, em caráter emergencial da aquisição dos itens 16, 
17, 23, 24, 26 e 27 do termo de referência para o período de 03 (três) 
meses nesta casa de saúde.
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei n° 8.666/93
Processo nº 2021/791388
orçamento: Proj/ativ: 10.302.1507.8880 foNte: 0103/0269 eleMeNto 
de desP: 3390.30
ordenador responsável: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 787992
.
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE RAtificAção DA DisPENsA DE LicitAção 
Nº 010/2022-HoL

o diretor geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve ratificar a disPeNsa de licitaÇÃo nº 010/2022, em 
favor da empresa rca distribUidora de ProdUtos HosPitalares e 
coM. de eqUiPaMeNtos de iNforMática eireli, para contratação, em 
caráter emergencial da aquisição dos itens 16, 17, 23, 24, 26 e 27 do ter-
mo de referência para o período de 03 (três) meses nesta casa de saúde.
 Processo nº 2021/791388
valor total: r$ 117.200,00 (cento e dezessete mil e duzentos reais).
com fundamento no art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: ivete gadelHa vaz

Protocolo: 788005

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes Prado ltda
valor total: r$ 2.066.266,80
data de assinatura: 18/04/2022
vigêNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNitARio
17 cloraMbUcil 2Mg, coMP cP 4.300 r$ 3,46
26 leUProrreliNa, acet. 45Mg fa 600 r$ 1.260,00
40 doxorrUbiciNa 2Mg/Ml 10Ml (lipossomal) fa 240 r$ 1.714,12
41 leUProrreliNa 22,5Mg fa 1.300 r$ 680,00

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787831
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ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: UNi HosPitalar ceara ltda
valor total: r$ 406.327,40
data de assinatura: 18/04/2022
vigêNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, conforme 
abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNitARio
3 bleoMiciNa sUlfato 15Ui – cx c/ 01 fa 480 r$ 308,63 
8 ifosfaMida 2000Mg cx c/ 10 fa 2.000 r$ 99,73 
36 tretiNoÍNa 10Mg cx c/ 100 caPs 4500 r$ 13,05 

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787833

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: viva coMÉrcio atacadista de MedicaMeNtos ltda
valor total: r$ 50.850,00
data de assinatura: 18/04/2022
vigêNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, conforme 
abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNitARio

10 Metotrexato 25 Mg/Ml sol iNj/dil iNfUs iv/iM/it ct fa 
vd traNs x 20 Ml fa 600 r$ 31,00 

18 cloridrato de ePirrUbiciNa 2 Mg/Ml sol iNj iv ct fr 
vd traNs x 25 Ml fa 30 r$ 103,00 

27 MercaPtoPUriNa  50 Mg coM ct fr vd aMb x 25 cP 7200 r$ 4,05 

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787834

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: coMercial Mostaert liMitada
valor total: r$ 710.940,00
data de assinatura: 18/04/2022
vigêNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, conforme 
abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNitARio

2 aNastrozol 1Mg cP 215.000 r$ 0,35

4 caPecitabiNa 500Mg cP 80.000 r$ 3,00

11 teMozoloMida 100Mg caPs 3.000 r$ 18,20

12 teMozoloMida 20Mg caPs 2.000 r$ 7,00

13 abirateroNa, acetato 250Mg cP 4.000 r$ 11,00

14 bortezoMibe 3,5 Mg frc 1.200 r$ 220,00

20 exeMestaNo 25Mg cP 8.300 r$ 2,30

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787827

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: elfa MedicaMeNtos s.a
valor total: r$ 509.784,00
data de assinatura: 18/04/2022
vigêNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNitARio
16 cetUxiMabe 5Mg/Ml 20 Ml fa 30 r$ 846,80
33 PegasPargase 750U/Ml 5Ml iNj 100 r$ 4.843,80

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787846

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços Nº 012/2022 - 
PREGão ELEtRôNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNecedor: stocK Med ProdUtos MÉdico-HosPitalares ltda
valor total: r$ 97.065,00
data de assinatura: 18/04/2022
vigêNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
objeto: forNeciMeNto de MedicaMeNtos qUiMioteráPicos, confor-
me abaixo:

itEM EsPEcificAção uND QtDE vALoR uNitARio
9 MesNa 100Mg/Ml 4Ml aMP 13.500 r$ 7,19

diretora geral: ivete gadelHa vaz
Protocolo: 787849

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
.

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

Partes: fundação santa casa de Misericórdia do Pará e GLAuBER fA-
RiAs GoNçALvEs, autorizado através do Processo nº 2021/331901, não 
acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: adMiNistrador .
data da admissão: 01/04/2022 .
vigência contratual:01/04/2022 À 27/09/2022 .
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
belém – Pa, 20 de abril de 2022.
brUNo MeNdes carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 787985
.
.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PuBLicAção: 780954, DiÁRio oficiAL 
Nº 34.923 DE 06/04/2022

oNDE sE Lê:  cNPj/Mf n.º 19.769.575/0001-00
LEiA-sE: cNPj/Mf n.º 47.078.704/0001-40
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787598
.
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

tERMo ADitivo: 5
coNtRAto Nº 097/2020

data de assinatura: 19/04/2022
e - protocolo Nº 2019/600103 - PregÃo eletrôNico Nº 003/2020/fscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 19/04/2022 a 18/04/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal n.º 
8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de ser-
viços de diagnósticos laboratoriais de análises clínicas, anatomia patológica e 
citopatologia, para atender aos pacientes internados e do ambulatório.
valor: r$ 8.118,000,00
dotação orçamentária: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.122.1297.8338
fontes de recurso: 0101, 0103, 0269, 0269003264 e seus respectivos 
superávits
elemento de despesa: 339039
coNtratada: laboratÓrio r f vascoNcelos ltda, cNPj/Mf sob o nº 
07.320.965/0001-00,
eNdereÇo: travessa rui barbosa, nº1170, bairro de Nazaré, belém/Pa, 
ceP: 66.035-220, telefone: (91) 3181-0037
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787956
tERMo ADitivo: 2

coNtRAto Nº 307/2020
data de assinatura: 11/04/2022
Pae Nº 2020/547806 - PregÃo eletrôNico srP Nº 051/2020/fscM
objeto: considerando o conteúdo do processo nº 2020/547806 e na me-
lhor forma de direito, resolve celebrar o presente termo aditivo, visando 
alterar a Numeração do 2º termo aditivo para 1º termo aditivo (prorroga-
ção de prazo contratual) do contrato original, seq. 68 (Pae), que passa a 
integrar o presente.
 aonde se lê: “2º terMo aditivo ao coNtrato 307/2020/fscMP” e 
“segUNdo terMo aditivo”
leia-se: “1º terMo aditivo ao coNtrato 307/2020/fscMP” e “PriMei-
ro terMo aditivo”.
coNtratada: ergUe eNgeNHaria e coM. de Prod. de HigieNe ltda,
cNPj/Mf sob o n.º 34.625.186/0001-96,
eNdereÇo: rua joão canuto, 240, centro, ananideua-Pa, ceP: 67030-
130, telefone: (91) 3321-1234/ 984173398, e-mail: ruy@impersik.com.br
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787761
tERMo ADitivo: 3

coNtRAto Nº 307/2020
data de assinatura: 11/04/2022
Pae Nº 2020/547806 - PregÃo eletrôNico srP Nº 051/2020/fscM
objeto: considerando o conteúdo do processo nº 2020/547806 e na me-
lhor forma de direito, resolve celebrar o presente termo aditivo, visando 
alterar a claUsUla dÉciMa oitava – da fiscalizaÇÃo do contrato ori-
ginal, que passa a integrar o presente.
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O presente Termo Aditivo tem por finalidade a substituição dos fiscais do 
Contrato supramencionado, passando a ser fiscal titular o servidor: AR-
Naldo PiNto Macedo - Mat: 5959803/1, lotado como coordenador de 
Higienização (CHIG) e para fiscal substituto o servidor: VICTOR HUGO 
ferreira PiNHeiro - Mat: 5960407, lotado como gerente Hotelaria Hos-
pitalar (gHot), em substituição ao servidor PaUlo sÉrgio raMos Maia - 
Mat: 5955931/1. os contatos serão realizados através do telefone (91) 
4009 – 2327 e do e-mail geff.fscmpa@santacasa.pa.gov.br
coNtratada: ergUe eNgeNHaria e coM. de Prod. de HigieNe ltda,
cNPj/Mf sob o n.º 34.625.186/0001-96,
eNdereÇo: rua joão canuto, 240, centro, ananideua-Pa, ceP: 67030-
130, telefone: (91) 3321-1234/ 984173398, e-mail: ruy@impersik.com.br
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787764
.
.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico N° 023/2022-cPL/fscMP

a fundação santa casa de Misericórdia do estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela Portaria nº 524/2021-gP/fscMP, torna públi-
co data da licitação em referência, no dia 05/05/2022 às 09:30 (Horário 
brasília/df) - tipo Menor Preço global.
objeto: a presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, 
organização e execução de inscrições para seleção pública para provimen-
to de vagas de curso em mestrado profisssional de Gestão e Serviços em 
saúde do Programa de Pós-graduação, em gestão e saúde na amazônia 
- PPggsa/cMes, e para processo seletivo de bolsas para graduação e pós-
graduação da diretoria de ensino Pesquisa e extensão (dePe), conforme 
as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência do presente 
edital.
local da realizaÇÃo do certaMe: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
claudine sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fscMP

Protocolo: 787544
.
.

DisPENsA DE LicitAção
.

DisPENsA: 037/2022
data: 20/04/2022
valor: r$130.200,00
objeto: Material de coNsUMo - solUÇÃo Para HeModialise fraÇÃo 
básica 5l e ácida 5l; fundamentação legal: com base no artigo 24, inci-
so iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 123/2022/ajUr/fscMP, Memorando 
nº 048/2022/ctoq/fscMP e Memorando nº 048/2022/coMP/fscMP
Data de Ratificação: 20/04/2022 - PAE nº 2022/436680
Justificativa: Considerando integrarem o Protocolo de Materiais Utilizados 
no serviço de Hemodiálise deste Hospital Público, inclusive, considerando 
que esta FSCMP é referência no Estado do Pará no tratamento hemodinâ-
mico de pacientes pediátricos, oferecendo também, o serviço aos pacientes 
de diferentes faixas etárias internados nas Unidades de terapia intensiva, 
bem como, considerando que os referidos itens restaram fracassados no Pe 
Nº 082/2021, e até que um novo processo licitatório seja concluído, urge 
que sejam evitados prejuizos à rotina dos pacientes desta instituição, es-
clarecendo-se que o quantitativo solicitado busca garantir o abastecimento 
deste Hospital por um período de 6 meses
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0349006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superavits; elemento de despesa: 339030
coNtratada: farMariN iNdUstria e coMercio ltda; cNPj/
Mf: 58.635.830/0001-75
eNdereÇo: rua Pedro de toledo nº 600, bairro jardim almeida Prado, 
guarulhos/sP, ceP: 07.140-000; telefoNe: (11) 2402-8800
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787758
DisPENsA: 035/2022

data: 20/04/2022
valor: r$136.919,00
objeto: Material tÉcNico HosPitalar para aquisição emergencial de 
Seringas para Cateter, Escova Profilática, Agulha Hipodérmica, Papel Ter-
mosensível, frasco em plástico; fundamentação legal: com base no arti-
go 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº118/2022/Prof/fscMP, 
Memo. nº 024/2022/ctoq/fscMP e Memo. nº 034/2022/coMP/fscMP
Data de Ratificação: 20/04/2022 - PAE nº 2022/178022
Justificativa: Considerando a necessidade de atendimento imediato, visto 
que, os itens, em apreço, restaram fracassados no Pe Nº 067/2021, in-
clusive, considerando que esses itens são de grande relevância ao bom 
funcionamento dos serviços hospitalares, por serem utilizados em todos 

os atendimentos de rotina desta fscMP e, considerando a urgência que o 
caso requer afim de serem evitados prejuízos nos atendimentos dos pa-
cientes internados neste Hospital Público, principalmente pelo fato de ter 
havido aumento no consumo médio mensal, em virtude da PaNdeMia, 
pois além dos atendimentos de referência nesta instituição, também são 
atendidos os pacientes diagnosticados com a covid-19.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0349008725, 0349008569, 
0349008950, 0349009280, 0349009308, 0349009475, 0349009535, 
0349009606, 0349009750, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superavits
elemento de despesa: 339030
coNtratada: e. r. triNdade; cNPj/Mf: 04.252.742/0001-65
eNdereÇo: rua são francisco nº 1104, bairro juazeiro, santa iza-
bel do Pará-Pa, cep: 68.790-000;telefoNe:(91)98814-4784;valor: 
r$97.019,00 (NoveNta e sete Mil e dezeNove reais)
coNtratada: brasfarMa coMercio de MedicaMeNtos ltda;cNPj/
Mf: 00.799.666/0001-51
eNdereÇo: rua Maravalho belo, 77, Marambaia, belém/Pa, ceP: 66.623-240
telefoNe: (91)3131-6200///3243-1044;valor:r$18.400,00 (dezoito 
Mil e qUatroceNtos reais)
coNtratada: MM lobato coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes ltda; cNPj/
Mf: 05.109.384/0001-07
eNdereÇo: rodovia augusto Montenegro, km 13 nº 1331, agulha, belém/
Pa, ceP: 66.811-000, telefoNe: (91) 3201-1000; valor: r$21.500,00 
(viNte e UM Mil e qUiNHeNtos reais)
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787777
DisPENsA: 036/2022

data: 20/04/2022
valor: r$123.140,82
objeto: Material de coNsUMo, de Kit de derivaÇÃo veNtricUlar 
exterNa adUlto coM 03 iteNs; fundamentação legal: com base no ar-
tigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 122/2022/ajUr/fscMP, 
Memo. nº 036/2022/ctoq/fscMP e Memo. nº 044/2022/coMP/fscMP
Data de Ratificação: 20/04/2022 - PAE nº 2022/352287
Justificativa: Considerando estoque crítico e de grande relevância para 
o bom funcionamento e rotina do serviço hospitalar, considerando que 
tais materiais são utilizados no serviço de Neurocirurgia deste hospital, 
portanto de alta criticidade, considerando a necessidade em resguardar e 
manter o padrão de atendimento sem prejuízos aos pacientes, consideran-
do o quantitativo de compra para 06 meses
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superavits; elemento de despesa: 339030
coNtratada: ProMedoN do brasil ProdUtos Medico HosPitala-
res;ltda; cNPj/Mf: 00.028.682/0001-40
eNdereÇo: av. guido caloi nº 1935, bl. c 1, bairro jardim são luis, são 
Paulo/sP, ceP:05.802-140; telefoNe: (11) 3595-6758/ (11) 3595-6755
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787755
.
.

RAtificAção DE DisPENsA DE LicitAção
.

RAtificAção Do tERMo DE DisPENsA Nº 035/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 20/04/2022
objeto: Material tÉcNico HosPitalar para aquisição emergencial de 
Seringas para Cateter, Escova Profilática, Agulha Hipodérmica, Papel Ter-
mosensível, frasco em plástico; fundamentação legal: com base no arti-
go 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº118/2022/Prof/fscMP, 
Memo. nº 024/2022/ctoq/fscMP e Memo. nº 034/2022/coMP/fscMP
coNtratada: e. r. triNdade; cNPj/Mf: 04.252.742/0001-65
coNtratada: brasfarMa coMercio de MedicaMeNtos ltda;cNPj/
Mf: 00.799.666/0001-51
coNtratada: MM lobato coMÉrcio e rePreseNtaÇÕes ltda; cNPj/
Mf: 05.109.384/0001-07
ordenador: dr. bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787778
RAtificAção Do tERMo DE DisPENsA Nº 037/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 20/04/2022
objeto: Material de coNsUMo - solUÇÃo Para HeModialise fraÇÃo 
básica 5l e ácida 5l
coNtratada: farMariN iNdUstria e coMercio ltda; cNPj/
Mf: 58.635.830/0001-75
ordenador: dr. bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787759
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RAtificAção Do tERMo DE DisPENsA Nº 036/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 20/04/2022
objeto: Material de coNsUMo, de Kit de derivaÇÃo veNtricUlar 
exterNa adUlto coM 03 iteNs
coNtratada: ProMedoN do brasil ProdUtos Medico HosPitala-
res;ltda; cNPj/Mf: 00.028.682/0001-40
ordenador: dr. bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787757
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00617

valor: r$ 22.803,00
data: 14/04/2022
objeto: aqUisiÇÃo eMergeNcial de Material decoNsUMo, decliP ci-
rÚrgico, eM titâNio P/ lig. laParoscÓPica, MÉdio c/06 egraNdec/06
Pae nº 2022/255877 - dispensa Nº 033/2022/fscMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008101; elemento de despesa: 339030
coNtratada: eNdoceNter Norte HosPitalar ltda, cNPj/Mf: 
40.395.266/0001-03
eNdereÇo: tv doutor enéas Pinheiro nº 2556, bairro Marco, belém/Pa, 
ceP: 66.095-015, telefone: (81) 3265-9050
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787645
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00615
valor: r$ 3.150,00
data: 14/04/2022
objeto: coMPra eMergeNcial deMaterialde coNsUMo, de soNda 
eNteral
Pae nº 2022/291339 - dispensa Nº 031/2022/fscMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008101; elemento de despesa: 339030
coNtratada: j l dos saNtos coMercio de ProdUtos HosPitalares
cNPj/Mf: 83.880.294/0001-10
eNdereÇo: quadra treze, conjunto ariri bolonha, avenida central nº05, 
bairro coqueiro,belém/Pa, ceP:66.650-045, telefone: (94) 9147-3268
ordenador: bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 787646
.
.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N°445/2022-GAPRE/AJuR/HEMoPA, 
DE18 DE ABRiL DE 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
-HeMoPa, no uso de suas atribuições legais, e:
considerando os autos do Processo nº 2022/339554–Memo nº 19/2022/ge-
TIN/HEMOPA, referente a substituição de Gratificação de Tempo Integral;
resolve:
I –EXCLUIR a contar de 01/04/2022, a Gratificação por Tempo Integral da 
servidora abaixo relacionada:
rosa Maria oliveira da silva (matrícula nº57175454/1).
ii -esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
iii–dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
–fundação HeMoPa, em de 18 de abril de 2022.
Paulo andré castelo branco bezerra
PresideNte da fUNdaÇÃo HeMoPa

Protocolo: 787483
.
.

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: 787495
.
.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 205, DE 18 DE ABRiL DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decre-
to governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doe n° 34.848 
de 31/01/2022.
considerando os termos do Processo administrativo eletrônico nº 
2021/808278.
resolve:
reMover, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a) do serviço de clínica ci-
rúrgica – cl. cirUrgica para o central de Material de esterilização – cMe 
a contar de 16/03/2022, para fins de regularização funcional.

MAtRícuLA NoME cARGo
54187855/1 josUe braga ceciM tÉcNico de eNferMageM

dê-se ciêNcia, registre-se e PUbliqUe-se.
ricardo jorge de MoUra PalHeta
diretor Presidente / fPeHcgv

Protocolo: 787957
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços Nº 51/2022/fHcGv
ata de registro de Preços Nº 51/2022, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 02/2022/fHcgv, Processo nº 2021/1046327, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clí-
nicas gaspar vianna, em 03/03/2022.
OBJETO: Tem por objeto e finalidade a aquisição eventual de Cânulas Car-
díacas, utilizadas em procedimentos de cirurgia cardíaca em pacientes do 
sUs, por um período de 12 (doze) meses na fundação Pública estadual 
Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), nas condições definidas 
no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do PregÃo 
eletrôNico srP nº 02/2022 vinculada ao Processo nº 1046327/2021, 
que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de 
validade do registro.
vigêNcia: 12/04/2022 a 11/04/2023
eMPresa: biosaUde ProdUtos HosPitalares ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPj/Mf sob nº 02.668.300/0001-79, inscrição 
estadual nº 152012915, com sede na trav. dom romualdo de seixas, n° 
429 – vila reis nº 51 – Umarizal, belém/Pa, ceP 66.050-110, telefone (91) 
3241-1150 – 3241 – 0943, e-mail sac@biosaude.com.br; orcamento3@
biosaudenet.com.br, danisilva@biosaudenet.com.br
 

itEM
coM-
PRAs 
NEt

siMAs
ÓRtEsEs, PRÓtEsEs E 
MAtERiAis EsPEciALi-

zADos
uNiD

NEcEs-
siDADE 
PARA 12 
MEsEs

MARcA
fABRi-
cANtE

vALoR
uNitÁRio

R$

vALoR
totAL

R$

01 474.646 138181-
4

Cânula arterial aramada com 
ponta reta alongada – 6fr UNid 40 Medtro-

Nic 650,00 26.000,00

10 474.633 138181-
4

Cânula arterial aramada 
femoral – 16fr ou 17fr UNid 30 Medtro-

Nic 2.750,00 82.500,00

20 474.588 93158-6
Cânula venosa de estágio 
único com ponta 90° – 

medida 26fr
UNid 100 Medtro-

Nic 450,00 45.000,00

valor 
total 
ge-
ral

r$153.500,00

o valor global estimado desta ata é de r$ 153.500,00 (ceNto e ciNqUeN-
ta e três Mil e qUiNHeNtos reais).
dr. ricardo jorge de Moura Palheta
ordenador responsável.

Protocolo: 787803
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HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 066 DE 20 DE ABRiL DE 2022
a diretora do Hospital regional de cametá, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pela Portaria nº 704/2021 – ccg de 06 de Maio de 2021, 
publicado no doe nº 34.576 de 07 de Maio de 2021, considerando o dis-
posto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013
resolve: designar o servidor tiago cordeiro ferreira, Matricula: 
55585531-1, seu suplente o servidor adersoN teNÓrio castro, Ma-
tricula: 57233221-1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato: 
coNtrato Nº 003/2022 daNillo cesar oliveira PiNto 88095266272
objeto: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para Manutenção corretiva no sistema de captura de ima-
gens por circuito fechado de televisão - cftv, valor global: r$ 9.700,00 
(Nove mil e setecentos reais), por um período de 90 (noventa) dias.
vigêNcia: vigência do contrato: de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua assinatura
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
elizete carvalho da veiga
diretora do Hrc

Protocolo: 787700
.
.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto ADMiNistRAtivo 003/2022 - HRc
contratante: HosPital regioNal de caMetá
contratada: daNillo cesar oliveira PiNto 88095266272 cNPj: 
26.837.348/0001-21
Modalidade: despensa de licitação n°. 003/2022 – Hrc/sesPa.
objeto: o presente contrato tem por objeto contratação de empresa es-
pecializada para Manutenção corretiva no sistema de captura de imagens 
por circuito fechado de televisão - cftv.
valor global: r$ 9.700,00 (Nove mil e setecentos reais)
dotação orçamentária:  Ptres: 908238c, NatUreza de desPesa: 3390-
39, foNte: 0103000000, aÇÃo: 186978.
vigência do contrato: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publi-
cação

Protocolo: 787699
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA: 065/2022
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: 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: 787450
.
.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tRANsPoRtEs
.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 060 DE 18 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de traNsPortes, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/425673 - Pae

resolve:
desigNar os servidores jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 
2048620/1 e andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 052/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Sapu-
caia, Processo nº 2022/83610, cujo objeto e aquisição de 51.268,80 litros 
de óleo diesel s-10 para abastecimento de patrulha mecanizada para re-
cuperação de 30,97 km de estradas vicinais, no município de sapucaia/Pa.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
adler silveira
secretário de estado de transportes

PoRtARiA N° 061 DE 20 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de traNsPortes, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994; coNsi-
deraNdo o processo nº 2022/464363 Pae;
resolve:
desigNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 021/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Santa-
rém, Processo nº 2021/1302735, cujo objeto aquisição de 50068,80 litros 
de óleo diesel s10 para a recuperação de 21,62 km de estradas vicinais, 
no município de santarém/Pa.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
adler silveira
secretário de estado de transportes

Protocolo: 788043
.
.

coNvêNio
.

ExtRAto DE coNvêNio
Nº.Do coNvêNio: 062/2022  PRocEsso Nº 2021/430681

r$ 4.180.248,40 (quatro milhões, cento e oitenta mil, duzentos e quarenta 
e oito reais e quarenta centavos).
objeto: construção de 06 (seis) Pontes em concreto armado, nas estradas 
vicinais, sobre os: rio espadilha, com extensão de 12,00m x 4,80m; rio 
oncinha, com extensão de 15,00m x 4,80m; rio Narge, com extensão de 
36,00m x 4,80m; rio indaiá (Nonato), com extensão de 24,00m x 4,80m; 
rio indaiá (chicote), com extensão de 15,00m x 4,80m; e rio cangaia 
(vila estrela do Maceió), com extensão de 36,00m x 4,80m, na zona rural 
com comprimento total de 138,00m, no município de cumaru do Norte/Pa.
data de assinatura: 20/04/2022  Prazo: 480 (quatrocentos e oitenta) dias
inic. de vig.: 20/04/2022  t. vig.: 12/08/2023
foro: comarca de belém
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0124000000; origem: recurso es-
tadual; Plano interno: 206rec112cU; ação detalhada: 269019.
coNtratado: PrefeitUra MUNiciPal de cUMarU do Norte  cNPj: 
34.670.976/0001-93.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 788052
.
.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção 
DE PRAzo Ao coNvêNio.

Nº. do convênio: 042/2021 Processo nº 2021/565009
Nº. do termo: 2º data de assinatura: 19/04/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 042/2021 é em decorrência da solicitação da coNveNeNte atra-
vés do ofício n° 010/2022-aProj de 11 de abril de 2022, em decorrência 
da necessidade de conclusão da obra que se encontra com o percentual 
de 45,14% de execução, visto que o volume atípico de chuvas na região 
durante o inverno amazônico que se iniciou e ainda não se findou, assim 
atrasando o cronograma de execução previsto. a prorrogação de prazo 
encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula quinta, 
item i, alínea “j”, passando consequentemente os documentos supra refe-
renciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 30 (trinta) dias  inic. de vig.: 21/04/2022  t. vig.: 20/05/2022. 
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de MocajUba/Pa - cNPj nº.: 
05.846.704/0001-01.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 788046
ExtRAto DE tERMo ADitivo DE PRoRRoGAção 

DE PRAzo Ao coNvêNio
Nº. do convênio: 008/2021 Processo nº 2021/380106
Nº. do termo: 2º  data de assinatura: 18/04/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 008/2021 é em decorrência da solicitação da coNveNeNte através 
do ofício n° 103/2022 – sePlaN de 05 de abril de 2022, em decorrência 
de que a obra encontra-se ainda em andamento, estando com 96% exe-
cutada, sendo assim falta a conclusão da construção de alguns equipa-
mentos de drenagem para a conclusão do convênio. cabe ressaltar que a 
necessidade da prorrogação dá-se em questão das questões climáticas que 
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impediram a realização dos serviços de drenagem, uma vez que houve um 
forte volume de precipitação pluviométrica no mês de Março e cuja pre-
visão para o mês de abril permanece com alto índice (conforme relatório 
da defesa civil do município). destarte a presente prorrogação de prazo 
solicitada faz-se necessária para a o término da execução dos serviços pro-
postos no plano de trabalho. a prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula quinta, item i, alínea “j”, pas-
sando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte 
integrante deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de vig.: 20/04/2022 t. vig.: 18/07/2022
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de bragaNÇa - cNPj nº: 
04.873.592/0001-07.
ordeNador: adler gercileY alMeida da silveira – secretário de 
estado de traNsPortes.

Protocolo: 788045
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 108 DE 20 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: anuncio da construção da ponte
origem: belém
destino(s): colares
servidor (a): adler gerciley almeida da silveira
cargo: secretário de estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 07/04/2022
diária(s): 0,5 (meia)

PoRtARiA Nº 109 DE 20 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: visita técnica da Pa-279
origem: belém
destino(s): são felix/xinguara
servidor (a): adler gerciley almeida da silveira
cargo: secretário de estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 12/04/2022
diária(s): 0,5 (meia)

PoRtARiA Nº 110 DE 20 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: inauguração da Pa-220
origem: belém
destino(s): curuçá/Marapanim
servidor (a): adler gerciley almeida da silveira
cargo: secretário de estado de transportes
id. funcional: 5945603/8
Período: 14/04/2022
diária(s): 0,5 (meia)

PoRtARiA Nº 111 DE 20 DE ABRiL DE 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: Para acompanhar a comitiva do governador na assinatura das 
ordens de serviço da restauração da Pa-279, no municipio de são felix do 
xingu e agua azul do Norte.
origem: belém
destino(s): são felix do xingu
servidor (a): joão bosco lobo
cargo: secretário adjunto
id. funcional: 57231600/2
Período: 08/04/2022
diária(s): 0,5 (meia)
ordenador: francisco edvan de oliveira

Protocolo: 788040

outRAs MAtéRiAs
.

MoDALiDADE: Pregão Eletrônico n.º 002/2022
Processo Nº 2022/234575
objeto: contratação de empresa para fornecimento de 11 retroescavadeiras
resultado da licitação: fracassada
thayana a. guimarães
Pregoeira

Protocolo: 788039
.
.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS
.

ExtiNção DE LiNHA
a arcoN-Pa – agência de regulação e controle de serviços Públicos do 
estado do Pará, autarquia estadual, por meio de seu representante legal, 
diretor-geral, eurípedes reis da cruz filho, no uso de suas atribuições, 
at. 2º, incisos i e ii da lei 6,099/19997, resolve publicar a extiNÇÃo da 
outorga de autorização arcoN-Pa emitida à empresa viaÇÃo caliMaN 
ltda referente à liNHa N°4410 - toMÉ aÇU – acará.

Protocolo: 787837

sEcREtARiA DE EstADo
DE DEsENvoLviMENto 
AGRoPEcuÁRio E DA PEscA
.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 088 DE 18 DE ABRiL DE 2022
o secretário iNteriNo de estado de deseNvolviMeNto agroPe-
cUário e da Pesca, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNsideraNdo a necessidade de otimizar os processos internos desta 
sedaP;
r e s o l v e:
art. 1º - delegar competência ao diretor administrativo e financeiro 
Márcio Marcelo de soUza triNdade, matrícula nº 55588554/6, no-
meado através da Portaria nº 469/2022-ccg de 08 de abril de 2022, pu-
blicado no doe nº 34.929 de 11/04/2022, como ordenador de despesa 
desta secretaria de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – sedaP, na 
ausência de um dos dois primeiros ordenadores.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor a partir de 18/04/2022.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
joÃo carlos Moraes raMos
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - interino

Protocolo: 787977
.
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
Processo adMiNistrativo Nº 2022/340755 e 2022/340934
ratificaÇÃo iNexigibilidade de licitaÇÃo Nº 002/2022–sedaP nos 
termos do art. 26, da lei 8.666/93. ratifico a inexigibilidade de licitação 
para a contratação do iNstitUto de geMas e joias da aMazôNia esPa-
Ço sÃo josÉ liberto-igaMa, cNPj nº 08.821.432/0001-75, que tem por 
objeto o alUgUel do esPaÇo e aNfiteatro Para exPosiÇÃo, feira, 
MiNicUrsos e oficiNas.
valor global: r$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
belém, 20 de abril de 2022
joÃo carlos leÃo raMos
secretário de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca,interino

Protocolo: 787583
.
.

tERMo ADitivo A coNvêNio
.

1º tERMo ADitivo Ao coNvêNio N° 05/2021 - sEDAP
data de assinatura: 20/04/2022.
objeto: acréscimo de valor ao convênio mediante autorização do aporte 
financeiro de contrapartida por parte do Município convenente, alterando 
o Plano de trabalho quanto ao valor, acrescendo em aproximadamente 
6,38% (seis vírgula trinta e oito por cento) ao valor global do convênio.
do valor do aPorte fiNaNceiro de coNtraPartida do coNvêNio: 
Aporte financeiro de contrapartida por parte do Município convenente no 
valor de r$ 138.647,19 (cento e trinta e oito Mil, seiscentos e quarenta 
e sete reais e dezenove centavos) o que corresponde ao acréscimo de 
aproximadamente 6,38% (seis virgula trinta e oito por cento) ao valor glo-
bal do convênio, passando o valor total do convênio de r$ 2.304.215,22 
(dois milhões, trezentos e quatro mil, duzentos e quinze reais e vinte dois 
centavos) para r$ 2.442.862,41 (dois Milhões, quatrocentos e quarenta e 
dois Mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos) e a 
contrapartida de r$ 130.434,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e trinta e 
quatro reais) para r$ 269.081,19 (duzentos e sessenta e Nove Mil, oitenta 
e Um reais e dezenove centavos).
coNveNeNte: MUNiciPio de Novo Progresso, cNPj/Mf sob o nº 
10.221.786/0001-20
eNdereÇo: travessa belém, n° 768, bairro: jardim europa, ceP: 68.193-
000, no Município de Novo Progresso, estado do Pará, inscrita no cNPj/Mf 
sob o nº 10.221.786/0001-20
ordeNador: lUcas vieira torres

Protocolo: 787701
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 276/2022 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: Mauricio Miranda do Nascimento. cargo: coordenador 
regional. MatrÍcUla: 57191882 origeM: altamira/Pa. destiNo: be-
lém/ Pa. objetivo: reunir com secretário de estado, para tratar assuntos 
relativos, ao Programa territórios sustentáveis, reforma do Prédio da re-
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gional, e resolver várias demandas pendentes da regional. PerÍodo: 25 a 
29/04/2022. Nº de diárias: 4 ½ ( quatro e meia). ordeNador: Márcio 
Marcelo de souza trindade – diretor administrativo e financeiro/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº277/2022 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: roberto Merencio Panza siqueira. cargo: assessor. Ma-
trÍcUla: 6402902/1. origeM: altamira/Pa. destiNo: belém/ Pa. ob-
jetivo: conduzir o coordenador regional de altamira, para tratar de as-
suntos referentes a esta regional. PerÍodo: 25 a 29 /04/2022. Nº de 
diárias: 4 ½ ( quatro e meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza 
trindade – diretor administrativo e financeiro/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 278/2022 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: valbério santos botelho. cargo: assistente regional téc. 
administrativo. MatrÍcUla: 5962162/1. origeM: altamira/Pa. destiNo: 
belém/ Pa. objetivo: assessorar o coordenador regional nas demandas 
técnicas da regional de altamira. PerÍodo: 25 a 29 /04/2022. Nº de 
diárias: 4 ½ ( quatro e meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza 
trindade – diretor administrativo e financeiro/sedaP

Protocolo: 787959
PoRtARiA DE DiÁRiA Nº 290/2022 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. MatrÍ-
cUla: 5962882/1. origeM: belém/Pa. destiNo: salvaterra e soure/
Pa.  objetivo: acompanhamento de reuniões do Programa territórios 
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 DiÁRiAs Nº 291/2022 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 de castro. cargo: gerente. MatrÍcUla: 
55586644/3. origeM: belém/Pa. destiNo: capitão Poço, Mãe do rio e 
Ipixuna /PA. OBJETIVO: Visitar e verificar equipamentos as UAGROS de 
Capitão Poço e Mãe do Rio e verificar equipamentos e maquinários em 
ipixuna do Pará. PerÍodo: 21 a 23/04/2022. Nº de diárias: 2 ½ (duas  
e meia). ordeNador: joão carlos leão ramos - secretário de estado de 
desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 787938
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 271/2022 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:thiago Marcelo Pacheco de oliveira. cargo: técnico em 
gestão de Pesca e aquicultura – oceaonografo. MatrÍcUla: 57175440-
2. origeM:belém/Pa. destiNo: Maracanã/ Pa. objetivo : Participar de 
reuniões preparatórias para elaboração do Plano de Manejo da resex Ma-
racanã. PerÍodo: 25 a 30/04/2022. Nº de diárias: 5  ½ (cinco e meia). 
ordeNador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor administrativo 
e financeiro/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 272/2022 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: francisco carlos alves de lima cargo: gerente de Pesca. 
MatrÍcUla: 5955973 origeM: belém/Pa.. destiNo: Maracanã/ Pa. ob-
jetivo : Participar de reuniões preparatórias para elaboração do Plano de 
Manejo da resex Maracanã. PerÍodo: 25 a 30/04/2022. Nº de diárias: 
5  ½ (cinco e meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza trindade – di-
retor administrativo e financeiro/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 289/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019.
beNeficiário: emerson de souza vieira cargo: Motorista. MatrÍcUla: 
57205257. origeM: belém/Pa. destiNo: Maracanã/ Pa. objetivo: con-
duzir servidores que irão participar de reuniões preparatórias para elabora-
ção do Plano de Manejo da resex Maracanã. PerÍodo: 25 a 30/04/2022. 
Nº de diárias: 5  ½ (cinco e meia). ordeNador: Márcio Marcelo de 
souza trindade – diretor administrativo e financeiro/sedaP

Protocolo: 787893
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 274/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019.
beNeficiário: lucas viera torres. cargo: secretario adjunto. MatrÍcU-
la:5917995-2. origeM: belém/Pa. destiNo: altamira e anapu/ Pa. ob-
jetivo: reunir com associações e cooperativas. entrega de equipamentos 
e assinatura de convênios..PerÍodo: 27 a 30/042022. Nº de diárias: 3 
½ (três e meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor 
administrativo e financeiro/sedaP
PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 275/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019.
beNeficiário: jesus Nazareno Pinto de almeida. cargo: Motorista. Ma-
trÍcUla: 13277/1. origeM: belém/Pa. destiNo: 1- altamira e anapu. 
objetivo: conduzir o sr. secretário adjunto que irá reunir com associa-
ções e cooperativas, realizar entrega de equipamentos e assinatura de 
convênios PerÍodo: 26/04 a 01/05/2022. Nº de diárias: 5 ½ (cinco e 
meia). ordeNador: Márcio Marcelo de souza trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/sedaP

Protocolo: 787904

PoRtARiA DE DiÁRiAs Nº 273/2022 fUNdaMeNto legal: lei n° 
5.810/94, art. 145. base legal: decreto estadual n° 734/1992 orieNta-
ÇÃo NorMativa 001/age – Portaria Nº 278/2019.
beNeficiário: arlindo lima Paiva. cargo: Motorista. MatrÍcUla: 12130. 
origeM: belém/Pa. destiNo: terra-alta /Pa. objetivo: conduzir servi-
dores Com a finalidade de realizar visita técnica e para levar equipamentos 
para a Uagro de terra alta . PerÍodo: 20/04/2022 Nº de diárias: ½ 
(meia). ordeNador: lucas vieira torres – secretário adjunto/sedaP

Protocolo: 787702
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

REsuLtADo DE JuLGAMENto DE PRoPostA
coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 01/2021-sEDAP

PRoc. PAE Nº 2020/1051245
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria Para execUÇÃo 
dos serviÇos de iMPlaNtaÇÃo de sisteMas coletivos de abaste-
ciMeNto de ágUa, coM estaÇÃo de trataMeNto Nas coMUNidades 
rUrais dos MUNicÍPios da ilHa do MarajÓ, tais coMo afÚa, ba-
gre, breves, saNta crUz do arari e Na regiÃo do xiNgU: altaMi-
ra, Porto de Moz e vitÓria do xiNgÚ, Neste estado.
a secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca – 
sedaP, através da comissão especial de licitação, torna público para o 
conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento da Proposta de 
preços da concorrência Pública nº 001/2021. a empresa aMazoN- coNs-
trUÇÕes e serviÇos ltda, cNPj: 08.362.093/0001-06 sagrou-se ven-
cedora do certame com o valor global de r$ 4.677.104,75 (quatro milhoes 
seiscentos e setenta e sete mil cento e quatro reais e setenta e cinco 
centavos). os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, 
eventualmente, interpor  recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar da data da efetiva publicação do extrato 
deste julgamento. o processo administrativo referente à licitação acima 
se encontra a disposição dos interessados na sala de licitações da referida 
secretaria. Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão es-
pecial de licitação - cel.
belém (Pa), 14/04/2022.
shirley cristina da costa reis
Presidente da comissão especial de licitação

Protocolo: 787524
.
.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 801 DE 20 DE ABRiL DE 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsideraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsideraNdo que o instituto de terras do Pará – iterPa é o Órgão 
executor da política fundiária do estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsideraNdo que a diretoria de gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – deaf, do iterPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Nova timboteua, abrangendo uma 
área de 32,5243 ha;
coNsideraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iterPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsideraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iterPa sob o nº 2013/235289.
resolve:
i – arrecadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do estado do Pará, incluídas na poligonal com 32,5243 ha (trinta e 
doía hectares, cinquenta e dois ares e quarenta e três centiares), deno-
minada gleba PaU aMarelo, localizada no Município Nova timboteua, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes 
no Memorial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguintes termos: 
Partindo do marco f1e-M-0090, de coordenada N =  9.891.742,39m 
e e = 241.911,76m; deste, segue confrontando com o lote 09, Ma-
tricUla Nº 174, com a seguinte distância  990,45 m e azimute plano 
138°22’27” até o marco f1e-M-3245, de coordenada N = 9.891.002,03m 
e e = 242.569,68m; 161,13 m e azimute plano 48°07’09” até o marco f1e
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-M-3246, de coordenada N = 9.891.109,60m e e = 242.689,65m; 212,25 
m e azimute plano 176°40’11” até o marco f1e-M-3247, de coordenada 
N = 9.890.897,71m e e = 242.701,98m; deste, segue confrontando com 
o lote ocupado por lUiz goNzaga dos reis, com a seguinte distân-
cia  277,09 m e azimute plano 256°22’17” até o marco c45-M-2688, de 
coordenada N = 9.890.832,42m e e = 242.432,69m; deste, segue con-
frontando com a fazeNda PaU darco, com a seguinte distância  76,93 
m e azimute plano 346°12’53” até o marco c45-M-2687, de coordena-
da N = 9.890.907,13m e e = 242.414,36m; 378,42 m e azimute plano 
279°55’50” até o marco c45-M-2686, de coordenada N = 9.890.972,39m 
e e = 242.041,61m; 144,75 m e azimute plano 274°13’09” até o mar-
co c45-M-2685, de coordenada N = 9.890.983,04m e e = 241.897,25m; 
102,91 m e azimute plano 345°59’51” até o marco c45-M-2684, de coor-
denada N = 9.891.082,89m e e = 241.872,35m; 74,31 m e azimute plano 
350°24’35” até o marco c45-M-2683, de coordenada N = 9.891.156,16m 
e e = 241.859,97m; 66,72 m e azimute plano 358°47’21” até o marco 
c45-M-2682, de coordenada N = 9.891.222,87m e e = 241.858,56m; des-
te, segue confrontando com a vila troMbetiNHa, com a seguinte distân-
cia  44,21 m e azimute plano 65°44’53” até o marco f1e-M-0085, de coor-
denada N = 9.891.241,03m e e = 241.898,87m; 89,68 m e azimute plano 
346°53’03” até o marco f1e-M-0086, de coordenada N = 9.891.328,37m 
e e = 241.878,52m; 81,11 m e azimute plano 14°00’19” até o marco f1e
-M-0087, de coordenada N = 9.891.407,07m e e = 241.898,15m; 100,74 
m e azimute plano 342°16’06” até o marco f1e-M-0088, de coordena-
da N = 9.891.503,02m e e = 241.867,47m; 110,00 m e azimute plano 
80°45’59” até o marco f1e-M-0089, de coordenada N = 9.891.520,67m e 
e = 241.976,04m;  230,85 m e azimute plano 343°49’56” m até o marco 
f1e-M-0090, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema 
geodésico brasileiro, e encontram-se representadas no sistema U t M, 
referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum 
o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção U t M.
II – RESSALVAR que dá poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – deterMiNar à diretoria de gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-deaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Nova timboteua.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 787579
PoRtARiA N° 800 DE 20 DE ABRiL DE 2022

o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsideraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsideraNdo que o instituto de terras do Pará – iterPa é o Órgão 
executor da política fundiária do estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsideraNdo que o iterPa, através da Portaria nº 365, de 07 de julho 
de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado Edição nº 32.681, de 10 de 
julho de 2014, arrecadou a área de terras denominada gleba igaraPezi-
NHo, localizada no Município de bujaru, com área de 2.544,9754 ha, a qual 
foi Matriculada no cartório de registro de imóveis da comarca de bujaru 
sob o nº 529, livro: 2-d, folha: 82;
coNsideraNdo a necessidade de ajustes técnicos no perímetro da gleba 
Igarapezinho, de forma que seu limite seja definido a partir de acidentes 
geográficos, os quais foram vetorizados de imagens, assim como de áreas 
georreferenciadas visando atender a regularização fundiária de áreas par-
cialmente inseridas na referida gleba;
coNsideraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iterPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsideraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iterPa sob o nº 2014/134203.
resolve:
i – retificar o perímetro da área da gleba igaraPeziNHo, localizada 
no Município de bujaru, de uma área de 2.544,9754 ha, para uma área de 
2.613,1519 ha (dois mil, seiscentos e treze hectares, quinze ares e deze-
nove centiares) com limites, confrontações e demais especificações técni-
cas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iterPa, nos seguin-
tes termos: inicia-se a descrição deste perímetro no marco P-001, de co-
ordenada N = 9.823.348,82m e e = 817.933,24m; deste, segue pela Mar-
gem esquerda do igarapé guajará-açu, com a seguinte distância 
1.907,54m até o marco P-229, de coordenada N = 9.821.813,16m e e = 
817.684,75m; deste, segue pela Margem esquerda do igarapé tracuateua, 
com a seguinte distância 2.616,46m até o marco M-001, de coordenada N 
= 9.820.534,39m e e = 816.450,69m; deste, segue pela Margem esquer-
da do igarapé jabatiteua, com a seguinte distância 7,26 m e azimute plano 
270°47’21” até o marco M-002, de coordenada N = 9.820.534,49m e e = 
816.443,43m; 57,09 m e azimute plano 268°59’11” até o marco M-003, de 
coordenada N = 9.820.533,48m e e = 816.386,35m; 104,03 m e azimute 
plano 268°58’52” até o marco M-004, de coordenada N = 9.820.531,63m 
e e = 816.282,34m; deste, segue confrontando com a propriedade de le-
onice dos santos rosa, com a seguinte distância 348,24 m e azimute plano 

258°50’49” até o marco M-005, de coordenada N = 9.820.464,27m e e = 
815.940,68m; deste, segue confrontando com a propriedade de luiza dos 
santos rosa, com a seguinte distância  137,81 m e azimute plano 
267°41’46” até o marco M-006, de coordenada N = 9.820.458,73m e e = 
815.802,98m; 149,88 m e azimute plano 267°42’07” até o marco M-007, 
de coordenada N = 9.820.452,72m e e = 815.653,22m; deste, segue con-
frontando com a propriedade de lucidéia Maria dos santos rosa, com a 
seguinte distância 28,20 m e azimute plano 266°48’32” até o marco 
M-008, de coordenada N = 9.820.451,15m e e = 815.625,06m; 102,60 m 
e azimute plano 266°48’35” até o marco M-009, de coordenada N = 
9.820.445,44m e e = 815.522,62m; 173,26 m e azimute plano 266°48’38” 
até o marco M-010, de coordenada N = 9.820.435,80m e e = 815.349,63m; 
102,56 m e azimute plano 266°48’50” até o marco M-011, de coordenada 
N = 9.820.430,10m e e = 815.247,23m; 123,13 m e azimute plano 
266°48’39” até o marco M-012, de coordenada N = 9.820.423,25m e e = 
815.124,29m; deste, segue confrontando com a propriedade de leandro 
dos santos rosa, com a seguinte distância  47,48 m e azimute plano 
280°56’18” até o marco M-013, de coordenada N = 9.820.432,26m e e = 
815.077,67m; 37,23 m e azimute plano 280°56’52” até o marco M-014, de 
coordenada N = 9.820.439,33m e e = 815.041,12m; 190,82 m e azimute 
plano 280°56’41” até o marco M-015, de coordenada N = 9.820.475,56m 
e e = 814.853,77m; 42,82 m e azimute plano 280°56’43” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.820.483,69m e e = 814.811,73m; 12,21 m 
e azimute plano 280°57’04” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.820.486,01m e e = 814.799,74m; deste, segue confrontando com a 
propriedade de Maria trindade da silva, com a seguinte distância  68,70 m 
e azimute plano 262°53’03” até o marco M-018, de coordenada N = 
9.820.477,50m e e = 814.731,57m; 10,21 m e azimute plano 262°54’35” 
até o marco M-019, de coordenada N = 9.820.476,24m e e = 814.721,44m; 
75,87 m e azimute plano 262°53’27” até o marco M-020, de coordenada N 
= 9.820.466,85m e e = 814.646,15m; 18,06 m e azimute plano 262°52’30” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.820.464,61m e e = 814.628,23m; 
24,00 m e azimute plano 262°53’34” até o marco M-022, de coordenada N 
= 9.820.461,64m e e = 814.604,41m; 3,85 m e azimute plano 262°59’09” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.820.461,17m e e = 814.600,59m; 
32,41 m e azimute plano 262°52’30” até o marco M-024, de coordenada N 
= 9.820.457,15m e e = 814.568,43m; 25,07 m e azimute plano 262°53’52” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.820.454,05m e e = 814.543,55m; 
deste, segue confrontando com a propriedade de jorge ribeiro goes, com 
a seguinte distância 22,62 m e azimute plano 333°32’13” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.820.474,30m e e = 814.533,47m; 1,23 m e 
azimute plano 333°51’11” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.820.475,40m e e = 814.532,93m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido leste-sudoeste) do ramal transbujaru, com a seguinte distância 
13,21 m e azimute plano 231°01’19” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.820.467,09m e e = 814.522,66m; 16,30 m e azimute plano 241°36’40” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.820.459,34m e e = 814.508,32m; 
15,51 m e azimute plano 235°17’44” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.820.450,51m e e = 814.495,57m; 22,41 m e azimute plano 238°11’23” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.820.438,70m e e = 814.476,53m; 
0,99 m e azimute plano 233°35’28” até o marco M-032, de coordenada N 
= 9.820.438,11m e e = 814.475,73m; 0,34 m e azimute plano 229°45’49” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.820.437,89m e e = 814.475,47m; 
18,02 m e azimute plano 227°13’33” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.820.425,65m e e = 814.462,24m; 0,88 m e azimute plano 223°37’31” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.820.425,01m e e = 814.461,63m; 
0,16 m e azimute plano 217°34’07” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.820.424,88m e e = 814.461,53m; 18,45 m e azimute plano 218°41’03” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.820.410,48m e e = 814.450,00m; 
14,39 m e azimute plano 228°34’41” até o marco M-038, de coordenada N 
= 9.820.400,96m e e = 814.439,21m; 0,37 m e azimute plano 226°04’51” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.820.400,70m e e = 814.438,94m; 
25,96 m e azimute plano 225°30’54” até o marco M-040, de coordenada N 
= 9.820.382,51m e e = 814.420,42m; 0,21 m e azimute plano 225°00’00” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.820.382,36m e e = 814.420,27m; 
43,51 m e azimute plano 223°46’15” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.820.350,94m e e = 814.390,17m; 0,24 m e azimute plano 221°38’01” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.820.350,76m e e = 814.390,01m; 
53,13 m e azimute plano 221°45’26” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.820.311,13m e e = 814.354,63m; 0,36 m e azimute plano 221°38’01” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.820.310,86m e e = 814.354,39m; 
17,81 m e azimute plano 224°16’19” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.820.298,11m e e = 814.341,96m; 10,96 m e azimute plano 232°47’07” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.820.291,48m e e = 814.333,23m; 
8,89 m e azimute plano 241°49’17” até o marco M-048, de coordenada N 
= 9.820.287,28m e e = 814.325,39m; 10,40 m e azimute plano 259°01’30” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.820.285,30m e e = 814.315,18m; 
19,50 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-050, de coordenada N 
= 9.820.285,30m e e = 814.295,68m; 0,18 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.820.285,30m e e = 814.295,50m; 
25,78 m e azimute plano 268°31’58” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.820.284,64m e e = 814.269,73m; 12,58 m e azimute plano 274°25’23” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.820.285,61m e e = 814.257,19m; 
0,54 m e azimute plano 272°07’16” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.820.285,63m e e = 814.256,65m; 0,79 m e azimute plano 266°22’43” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.820.285,58m e e = 814.255,86m; 
14,64 m e azimute plano 263°31’49” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.820.283,93m e e = 814.241,31m; 0,43 m e azimute plano 262°03’24” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.820.283,87m e e = 814.240,88m; 
0,67 m e azimute plano 257°00’19” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.820.283,72m e e = 814.240,23m; 15,79 m e azimute plano 254°32’17” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.820.279,51m e e = 814.225,01m; 
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10,39 m e azimute plano 260°01’15” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.820.277,71m e e = 814.214,78m; 12,36 m e azimute plano 271°26’12” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.820.278,02m e e = 814.202,42m; 
17,90 m e azimute plano 274°04’11” até o marco M-062, de coordenada N 
= 9.820.279,29m e e = 814.184,57m; 16,39 m e azimute plano 282°24’00” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.820.282,81m e e = 814.168,56m; 
12,46 m e azimute plano 282°59’16” até o marco M-064, de coordenada N 
= 9.820.285,61m e e = 814.156,42m; 10,07 m e azimute plano 295°09’53” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.820.289,89m e e = 814.147,31m; 
11,08 m e azimute plano 309°21’44” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.820.296,92m e e = 814.138,74m; 12,39 m e azimute plano 309°47’37” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.820.304,85m e e = 814.129,22m; 
12,64 m e azimute plano 317°55’06” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.820.314,23m e e = 814.120,75m; 12,35 m e azimute plano 329°03’08” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.820.324,82m e e = 814.114,40m; 
9,60 m e azimute plano 336°48’05” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.820.333,64m e e = 814.110,62m; 0,72 m e azimute plano 333°26’06” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.820.334,28m e e = 814.110,30m; 
13,62 m e azimute plano 330°58’12” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.820.346,19m e e = 814.103,69m; 0,14 m e azimute plano 329°44’37” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.820.346,31m e e = 814.103,62m; 
13,08 m e azimute plano 329°31’56” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.820.357,58m e e = 814.096,99m; 0,21 m e azimute plano 328°34’14” 
até o marco M-075, de coordenada N = 9.820.357,76m e e = 814.096,88m; 
13,67 m e azimute plano 327°52’45” até o marco M-076, de coordenada N 
= 9.820.369,34m e e = 814.089,61m; 0,96 m e azimute plano 323°29’20” 
até o marco M-077, de coordenada N = 9.820.370,11m e e = 814.089,04m; 
0,28 m e azimute plano 319°23’55” até o marco M-078, de coordenada N 
= 9.820.370,32m e e = 814.088,86m; 14,75 m e azimute plano 317°43’16” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.820.381,23m e e = 814.078,94m; 
0,95 m e azimute plano 314°08’42” até o marco M-080, de coordenada N 
= 9.820.381,89m e e = 814.078,26m; 0,28 m e azimute plano 307°41’39” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.820.382,06m e e = 814.078,04m; 
9,20 m e azimute plano 307°43’00” até o marco M-082, de coordenada N 
= 9.820.387,69m e e = 814.070,76m; 1,00 m e azimute plano 303°31’50” 
até o marco M-083, de coordenada N = 9.820.388,24m e e = 814.069,93m; 
14,42 m e azimute plano 298°54’42” até o marco M-084, de coordenada N 
= 9.820.395,21m e e = 814.057,31m; 13,62 m e azimute plano 299°05’14” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.820.401,83m e e = 814.045,41m; 
0,25 m e azimute plano 296°33’54” até o marco M-086, de coordenada N 
= 9.820.401,94m e e = 814.045,19m; 15,61 m e azimute plano 297°03’27” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.820.409,04m e e = 814.031,29m; 
9,92 m e azimute plano 315°02’27” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.820.416,06m e e = 814.024,28m; 20,29 m e azimute plano 318°12’59” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.820.431,19m e e = 814.010,76m; 
15,99 m e azimute plano 324°02’00” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.820.444,13m e e = 814.001,37m; 0,52 m e azimute plano 322°01’42” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.820.444,54m e e = 814.001,05m; 
23,49 m e azimute plano 319°34’34” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.820.462,42m e e = 813.985,82m; 0,47 m e azimute plano 318°28’06” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.820.462,77m e e = 813.985,51m; 
17,98 m e azimute plano 315°44’37” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.820.475,65m e e = 813.972,96m; 34,36 m e azimute plano 316°09’20” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.820.500,43m e e = 813.949,16m; 
0,59 m e azimute plano 314°18’35” até o marco M-096, de coordenada N 
= 9.820.500,84m e e = 813.948,74m; 2,25 m e azimute plano 311°24’04” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.820.502,33m e e = 813.947,05m; 
20,23 m e azimute plano 311°26’01” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.820.515,72m e e = 813.931,88m; 0,18 m e azimute plano 308°09’26” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.820.515,83m e e = 813.931,74m; 
0,73 m e azimute plano 307°48’24” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.820.516,28m e e = 813.931,16m; 19,54 m e azimute plano 303°56’32” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.820.527,19m e e = 813.914,95m; 
0,49 m e azimute plano 302°22’50” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.820.527,45m e e = 813.914,54m; 1,25 m e azimute plano 294°31’11” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.820.527,97m e e = 813.913,40m; 
16,87 m e azimute plano 289°29’54” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.820.533,60m e e = 813.897,50m; 1,16 m e azimute plano 284°59’42” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.820.533,90m e e = 813.896,38m; 
0,61 m e azimute plano 277°35’41” até o marco M-106, de coordenada N 
= 9.820.533,98m e e = 813.895,78m; 11,29 m e azimute plano 275°01’45” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.820.534,97m e e = 813.884,53m; 
0,61 m e azimute plano 272°48’56” até o marco M-108, de coordenada N 
= 9.820.535,00m e e = 813.883,92m; 1,05 m e azimute plano 265°38’35” 
até o marco M-109, de coordenada N = 9.820.534,92m e e = 813.882,87m; 
10,59 m e azimute plano 261°21’54” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.820.533,33m e e = 813.872,40m; 13,78 m e azimute plano 268°40’11” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.820.533,01m e e = 813.858,62m; 
0,21 m e azimute plano 267°16’25” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.820.533,00m e e = 813.858,41m; 24,39 m e azimute plano 266°55’14” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.820.531,69m e e = 813.834,06m; 
18,06 m e azimute plano 268°57’11” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.820.531,36m e e = 813.816,00m; 19,32 m e azimute plano 269°01’17” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.820.531,03m e e = 813.796,68m; 
26,29 m e azimute plano 272°09’30” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.820.532,02m e e = 813.770,41m; 0,26 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.820.532,02m e e = 813.770,15m; 
25,95 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.820.532,02m e e = 813.744,20m; 12,24 m e azimute plano 272°51’28” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.820.532,63m e e = 813.731,98m; 
11,50 m e azimute plano 286°34’31” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.820.535,91m e e = 813.720,96m; 11,11 m e azimute plano 293°36’42” 

até o marco M-121, de coordenada N = 9.820.540,36m e e = 813.710,78m; 
0,23 m e azimute plano 293°11’55” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.820.540,45m e e = 813.710,57m; 21,08 m e azimute plano 291°48’23” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.820.548,28m e e = 813.691,00m; 
13,02 m e azimute plano 296°32’43” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.820.554,10m e e = 813.679,35m; 0,80 m e azimute plano 293°40’14” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.820.554,42m e e = 813.678,62m; 
0,45 m e azimute plano 288°02’03” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.820.554,56m e e = 813.678,19m; 13,72 m e azimute plano 286°17’43” 
até o marco M-127, de coordenada N = 9.820.558,41m e e = 813.665,02m; 
0,41 m e azimute plano 287°06’10” até o marco M-128, de coordenada N 
= 9.820.558,53m e e = 813.664,63m; 0,77 m e azimute plano 282°46’16” 
até o marco M-129, de coordenada N = 9.820.558,70m e e = 813.663,88m; 
0,27 m e azimute plano 280°29’29” até o marco M-130, de coordenada N 
= 9.820.558,75m e e = 813.663,61m; 14,69 m e azimute plano 277°44’39” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.820.560,73m e e = 813.649,05m; 
0,67 m e azimute plano 275°07’02” até o marco M-132, de coordenada N 
= 9.820.560,79m e e = 813.648,38m; 16,87 m e azimute plano 272°14’30” 
até o marco M-133, de coordenada N = 9.820.561,45m e e = 813.631,52m; 
0,14 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-134, de coordenada N 
= 9.820.561,45m e e = 813.631,38m; 0,14 m e azimute plano 274°05’08” 
até o marco M-135, de coordenada N = 9.820.561,46m e e = 813.631,24m; 
0,35 m e azimute plano 268°21’48” até o marco M-136, de coordenada N 
= 9.820.561,45m e e = 813.630,89m; 19,55 m e azimute plano 267°05’48” 
até o marco M-137, de coordenada N = 9.820.560,46m e e = 813.611,37m; 
0,62 m e azimute plano 264°28’21” até o marco M-138, de coordenada N 
= 9.820.560,40m e e = 813.610,75m; 23,59 m e azimute plano 261°59’00” 
até o marco M-139, de coordenada N = 9.820.557,11m e e = 813.587,39m; 
18,46 m e azimute plano 263°52’21” até o marco M-140, de coordenada N 
= 9.820.555,14m e e = 813.569,04m; 14,56 m e azimute plano 264°47’54” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.820.553,82m e e = 813.554,54m; 
0,27 m e azimute plano 263°39’35” até o marco M-142, de coordenada N 
= 9.820.553,79m e e = 813.554,27m; 14,79 m e azimute plano 262°34’55” 
até o marco M-143, de coordenada N = 9.820.551,88m e e = 813.539,60m; 
11,59 m e azimute plano 271°28’58” até o marco M-144, de coordenada N 
= 9.820.552,18m e e = 813.528,01m; 12,82 m e azimute plano 278°31’19” 
até o marco M-145, de coordenada N = 9.820.554,08m e e = 813.515,33m; 
17,55 m e azimute plano 280°42’29” até o marco M-146, de coordenada N 
= 9.820.557,34m e e = 813.498,09m; 17,09 m e azimute plano 283°13’24” 
até o marco M-147, de coordenada N = 9.820.561,25m e e = 813.481,45m; 
15,64 m e azimute plano 284°37’54” até o marco M-148, de coordenada N 
= 9.820.565,20m e e = 813.466,32m; 0,56 m e azimute plano 282°18’29” 
até o marco M-149, de coordenada N = 9.820.565,32m e e = 813.465,77m; 
0,49 m e azimute plano 278°07’48” até o marco M-150, de coordenada N 
= 9.820.565,39m e e = 813.465,28m; 15,72 m e azimute plano 275°57’00” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.820.567,02m e e = 813.449,64m; 
16,77 m e azimute plano 279°49’19” até o marco M-152, de coordenada N 
= 9.820.569,88m e e = 813.433,12m; 14,66 m e azimute plano 287°15’39” 
até o marco M-153, de coordenada N = 9.820.574,23m e e = 813.419,12m; 
13,03 m e azimute plano 294°46’31” até o marco M-154, de coordenada N 
= 9.820.579,69m e e = 813.407,29m; 10,39 m e azimute plano 306°33’01” 
até o marco M-155, de coordenada N = 9.820.585,88m e e = 813.398,94m; 
0,16 m e azimute plano 304°41’43” até o marco M-156, de coordenada N 
= 9.820.585,97m e e = 813.398,81m; 16,61 m e azimute plano 305°16’08” 
até o marco M-157, de coordenada N = 9.820.595,56m e e = 813.385,25m; 
0,57 m e azimute plano 302°51’21” até o marco M-158, de coordenada N 
= 9.820.595,87m e e = 813.384,77m; 16,51 m e azimute plano 300°35’19” 
até o marco M-159, de coordenada N = 9.820.604,27m e e = 813.370,56m; 
24,50 m e azimute plano 307°01’10” até o marco M-160, de coordenada N 
= 9.820.619,02m e e = 813.351,00m; 22,31 m e azimute plano 313°13’13” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.820.634,30m e e = 813.334,74m; 
0,39 m e azimute plano 311°52’40” até o marco M-162, de coordenada N 
= 9.820.634,56m e e = 813.334,45m; 0,52 m e azimute plano 307°58’18” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.820.634,88m e e = 813.334,04m; 
17,31 m e azimute plano 305°47’02” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.820.645,00m e e = 813.320,00m; 14,34 m e azimute plano 309°29’00” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.820.654,12m e e = 813.308,93m; 
0,45 m e azimute plano 306°52’12” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.820.654,39m e e = 813.308,57m; 0,22 m e azimute plano 305°50’16” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.820.654,52m e e = 813.308,39m; 
34,84 m e azimute plano 305°47’52” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.820.674,90m e e = 813.280,13m; 0,28 m e azimute plano 304°49’28” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.820.675,06m e e = 813.279,90m; 
21,01 m e azimute plano 303°26’53” até o marco M-170, de coordenada N 
= 9.820.686,64m e e = 813.262,37m; 0,42 m e azimute plano 301°25’46” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.820.686,86m e e = 813.262,01m; 
0,36 m e azimute plano 297°58’46” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.820.687,03m e e = 813.261,69m; 12,15 m e azimute plano 297°04’16” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.820.692,56m e e = 813.250,87m; 
5,30 m e azimute plano 297°02’55” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.820.694,97m e e = 813.246,15m; 0,86 m e azimute plano 293°17’10” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.820.695,31m e e = 813.245,36m; 
1,06 m e azimute plano 285°52’16” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.820.695,60m e e = 813.244,34m; 20,24 m e azimute plano 281°18’36” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.820.699,57m e e = 813.224,49m; 
0,15 m e azimute plano 281°18’36” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.820.699,60m e e = 813.224,34m; 0,38 m e azimute plano 277°29’45” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.820.699,65m e e = 813.223,96m; 
21,98 m e azimute plano 276°55’28” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.820.702,30m e e = 813.202,14m; 0,35 m e azimute plano 274°53’57” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.820.702,33m e e = 813.201,79m; 
18,50 m e azimute plano 274°05’32” até o marco M-182, de coordenada N 
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= 9.820.703,65m e e = 813.183,34m; 17,86 m e azimute plano 275°16’12” 
até o marco M-183, de coordenada N = 9.820.705,29m e e = 813.165,56m; 
0,32 m e azimute plano 275°21’21” até o marco M-184, de coordenada N 
= 9.820.705,32m e e = 813.165,24m; 28,47 m e azimute plano 272°39’27” 
até o marco M-185, de coordenada N = 9.820.706,64m e e = 813.136,80m; 
0,33 m e azimute plano 271°44’09” até o marco M-186, de coordenada N 
= 9.820.706,65m e e = 813.136,47m; 14,55 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-187, de coordenada N = 9.820.706,65m e e = 813.121,92m; 
0,70 m e azimute plano 266°43’46” até o marco M-188, de coordenada N 
= 9.820.706,61m e e = 813.121,22m; 19,94 m e azimute plano 264°18’03” 
até o marco M-189, de coordenada N = 9.820.704,63m e e = 813.101,38m; 
0,96 m e azimute plano 260°26’24” até o marco M-190, de coordenada N 
= 9.820.704,47m e e = 813.100,43m; 0,96 m e azimute plano 252°30’15” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.820.704,18m e e = 813.099,51m; 
11,74 m e azimute plano 248°30’25” até o marco M-192, de coordenada N 
= 9.820.699,88m e e = 813.088,59m; 0,15 m e azimute plano 246°48’05” 
até o marco M-193, de coordenada N = 9.820.699,82m e e = 813.088,45m; 
10,99 m e azimute plano 247°14’23” até o marco M-194, de coordenada N 
= 9.820.695,57m e e = 813.078,32m; 7,48 m e azimute plano 249°24’29” 
até o marco M-195, de coordenada N = 9.820.692,94m e e = 813.071,32m; 
7,75 m e azimute plano 263°28’49” até o marco M-196, de coordenada N 
= 9.820.692,06m e e = 813.063,62m; 13,24 m e azimute plano 264°16’35” 
até o marco M-197, de coordenada N = 9.820.690,74m e e = 813.050,45m; 
0,52 m e azimute plano 262°20’00” até o marco M-198, de coordenada N 
= 9.820.690,67m e e = 813.049,93m; 0,59 m e azimute plano 257°22’00” 
até o marco M-199, de coordenada N = 9.820.690,54m e e = 813.049,35m; 
18,12 m e azimute plano 255°11’49” até o marco M-200, de coordenada N 
= 9.820.685,91m e e = 813.031,83m; 0,64 m e azimute plano 252°41’58” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.820.685,72m e e = 813.031,22m; 
1,02 m e azimute plano 245°41’44” até o marco M-202, de coordenada N 
= 9.820.685,30m e e = 813.030,29m; 18,80 m e azimute plano 241°38’07” 
até o marco M-203, de coordenada N = 9.820.676,37m e e = 813.013,75m; 
0,20 m e azimute plano 239°32’04” até o marco M-204, de coordenada N 
= 9.820.676,27m e e = 813.013,58m; 0,74 m e azimute plano 237°10’17” 
até o marco M-205, de coordenada N = 9.820.675,87m e e = 813.012,96m; 
17,99 m e azimute plano 233°58’38” até o marco M-206, de coordenada N 
= 9.820.665,29m e e = 812.998,41m; 0,48 m e azimute plano 231°42’35” 
até o marco M-207, de coordenada N = 9.820.664,99m e e = 812.998,03m; 
0,25 m e azimute plano 229°53’57” até o marco M-208, de coordenada N 
= 9.820.664,83m e e = 812.997,84m; 22,60 m e azimute plano 227°56’28” 
até o marco M-209, de coordenada N = 9.820.649,69m e e = 812.981,06m; 
18,65 m e azimute plano 229°57’30” até o marco M-210, de coordenada N 
= 9.820.637,69m e e = 812.966,78m; 17,59 m e azimute plano 233°44’34” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.820.627,29m e e = 812.952,60m; 
41,21 m e azimute plano 244°14’35” até o marco M-212, de coordenada N 
= 9.820.609,38m e e = 812.915,48m; 0,20 m e azimute plano 243°26’06” 
até o marco M-213, de coordenada N = 9.820.609,29m e e = 812.915,30m; 
17,58 m e azimute plano 242°36’15” até o marco M-214, de coordenada N 
= 9.820.601,20m e e = 812.899,69m; 12,59 m e azimute plano 242°34’50” 
até o marco M-215, de coordenada N = 9.820.595,40m e e = 812.888,51m; 
0,25 m e azimute plano 241°23’22” até o marco M-216, de coordenada N 
= 9.820.595,28m e e = 812.888,29m; 23,58 m e azimute plano 240°33’56” 
até o marco M-217, de coordenada N = 9.820.583,69m e e = 812.867,75m; 
1,25 m e azimute plano 234°46’57” até o marco M-218, de coordenada N 
= 9.820.582,97m e e = 812.866,73m; 0,25 m e azimute plano 229°53’57” 
até o marco M-219, de coordenada N = 9.820.582,81m e e = 812.866,54m; 
13,35 m e azimute plano 228°00’23” até o marco M-220, de coordenada N 
= 9.820.573,88m e e = 812.856,62m; 1,03 m e azimute plano 223°48’53” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.820.573,14m e e = 812.855,91m; 
1,41 m e azimute plano 218°58’34” até o marco M-222, de coordenada N 
= 9.820.572,04m e e = 812.855,02m; 12,28 m e azimute plano 219°07’07” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.820.562,51m e e = 812.847,27m; 
0,70 m e azimute plano 215°43’39” até o marco M-224, de coordenada N 
= 9.820.561,94m e e = 812.846,86m; 15,05 m e azimute plano 213°20’30” 
até o marco M-225, de coordenada N = 9.820.549,37m e e = 812.838,59m; 
0,40 m e azimute plano 212°54’19” até o marco M-226, de coordenada N 
= 9.820.549,03m e e = 812.838,37m; 0,25 m e azimute plano 206°33’54” 
até o marco M-227, de coordenada N = 9.820.548,81m e e = 812.838,26m; 
16,94 m e azimute plano 208°01’58” até o marco M-228, de coordenada N 
= 9.820.533,86m e e = 812.830,30m; 12,21 m e azimute plano 218°51’01” 
até o marco M-229, de coordenada N = 9.820.524,35m e e = 812.822,64m; 
9,07 m e azimute plano 223°47’40” até o marco M-230, de coordenada N 
= 9.820.517,80m e e = 812.816,36m; 6,49 m e azimute plano 242°22’08” 
até o marco M-231, de coordenada N = 9.820.514,79m e e = 812.810,61m; 
9,44 m e azimute plano 257°42’06” até o marco M-232, de coordenada N 
= 9.820.512,78m e e = 812.801,39m; 10,74 m e azimute plano 265°11’31” 
até o marco M-233, de coordenada N = 9.820.511,88m e e = 812.790,69m; 
9,13 m e azimute plano 277°21’59” até o marco M-234, de coordenada N 
= 9.820.513,05m e e = 812.781,64m; 11,83 m e azimute plano 285°08’26” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.820.516,14m e e = 812.770,22m; 
16,56 m e azimute plano 291°12’14” até o marco M-236, de coordenada N 
= 9.820.522,13m e e = 812.754,78m; 12,14 m e azimute plano 298°29’10” 
até o marco M-237, de coordenada N = 9.820.527,92m e e = 812.744,11m; 
18,73 m e azimute plano 308°02’19” até o marco M-238, de coordenada N 
= 9.820.539,46m e e = 812.729,36m; 1,02 m e azimute plano 303°50’43” 
até o marco M-239, de coordenada N = 9.820.540,03m e e = 812.728,51m; 
14,84 m e azimute plano 299°24’52” até o marco M-240, de coordenada N 
= 9.820.547,32m e e = 812.715,58m; 1,08 m e azimute plano 295°08’41” 
até o marco M-241, de coordenada N = 9.820.547,78m e e = 812.714,60m; 
14,16 m e azimute plano 290°32’48” até o marco M-242, de coordenada N 
= 9.820.552,75m e e = 812.701,34m; 0,88 m e azimute plano 287°11’55” 
até o marco M-243, de coordenada N = 9.820.553,01m e e = 812.700,50m; 

14,60 m e azimute plano 283°03’55” até o marco M-244, de coordenada N 
= 9.820.556,31m e e = 812.686,28m; 0,38 m e azimute plano 282°12’02” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.820.556,39m e e = 812.685,91m; 
0,44 m e azimute plano 277°45’55” até o marco M-246, de coordenada N 
= 9.820.556,45m e e = 812.685,47m; 14,98 m e azimute plano 276°21’41” 
até o marco M-247, de coordenada N = 9.820.558,11m e e = 812.670,58m; 
0,43 m e azimute plano 273°59’27” até o marco M-248, de coordenada N 
= 9.820.558,14m e e = 812.670,15m; 20,07 m e azimute plano 272°49’36” 
até o marco M-249, de coordenada N = 9.820.559,13m e e = 812.650,10m; 
19,37 m e azimute plano 274°49’39” até o marco M-250, de coordenada N 
= 9.820.560,76m e e = 812.630,80m; 17,67 m e azimute plano 276°14’11” 
até o marco M-251, de coordenada N = 9.820.562,68m e e = 812.613,23m; 
17,27 m e azimute plano 285°03’58” até o marco M-252, de coordenada N 
= 9.820.567,17m e e = 812.596,55m; 0,61 m e azimute plano 282°13’30” 
até o marco M-253, de coordenada N = 9.820.567,30m e e = 812.595,95m; 
0,23 m e azimute plano 279°51’57” até o marco M-254, de coordenada N 
= 9.820.567,34m e e = 812.595,72m; 0,43 m e azimute plano 277°56’36” 
até o marco M-255, de coordenada N = 9.820.567,40m e e = 812.595,29m; 
25,28 m e azimute plano 278°08’23” até o marco M-256, de coordenada N 
= 9.820.570,98m e e = 812.570,26m; 0,99 m e azimute plano 274°02’40” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.820.571,05m e e = 812.569,27m; 
0,41 m e azimute plano 268°36’10” até o marco M-258, de coordenada N 
= 9.820.571,04m e e = 812.568,86m; 22,71 m e azimute plano 266°40’03” 
até o marco M-259, de coordenada N = 9.820.569,72m e e = 812.546,19m; 
19,37 m e azimute plano 269°01’26” até o marco M-260, de coordenada N 
= 9.820.569,39m e e = 812.526,82m; 0,59 m e azimute plano 267°05’21” 
até o marco M-261, de coordenada N = 9.820.569,36m e e = 812.526,23m; 
26,26 m e azimute plano 264°12’33” até o marco M-262, de coordenada N 
= 9.820.566,71m e e = 812.500,10m; 0,35 m e azimute plano 263°28’49” 
até o marco M-263, de coordenada N = 9.820.566,67m e e = 812.499,75m; 
19,74 m e azimute plano 261°18’56” até o marco M-264, de coordenada N 
= 9.820.563,69m e e = 812.480,24m; 15,38 m e azimute plano 261°21’51” 
até o marco M-265, de coordenada N = 9.820.561,38m e e = 812.465,03m; 
0,16 m e azimute plano 259°22’49” até o marco M-266, de coordenada N 
= 9.820.561,35m e e = 812.464,87m; 1,03 m e azimute plano 255°57’50” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.820.561,10m e e = 812.463,87m; 
12,55 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-268, de coordenada N 
= 9.820.557,13m e e = 812.451,96m; 0,19 m e azimute plano 251°33’54” 
até o marco M-269, de coordenada N = 9.820.557,07m e e = 812.451,78m; 
0,21 m e azimute plano 247°09’59” até o marco M-270, de coordenada N 
= 9.820.556,99m e e = 812.451,59m; 0,22 m e azimute plano 248°11’55” 
até o marco M-271, de coordenada N = 9.820.556,91m e e = 812.451,39m; 
9,67 m e azimute plano 246°35’29” até o marco M-272, de coordenada N 
= 9.820.553,07m e e = 812.442,52m; 13,64 m e azimute plano 265°07’16” 
até o marco M-273, de coordenada N = 9.820.551,91m e e = 812.428,93m; 
12,24 m e azimute plano 278°33’14” até o marco M-274, de coordenada N 
= 9.820.553,73m e e = 812.416,83m; 13,56 m e azimute plano 283°41’53” 
até o marco M-275, de coordenada N = 9.820.556,94m e e = 812.403,66m; 
16,27 m e azimute plano 285°08’49” até o marco M-276, de coordenada N 
= 9.820.561,19m e e = 812.387,96m; 22,00 m e azimute plano 286°31’56” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.820.567,45m e e = 812.366,87m; 
0,41 m e azimute plano 285°22’35” até o marco M-278, de coordenada N 
= 9.820.567,56m e e = 812.366,47m; 26,16 m e azimute plano 283°08’56” 
até o marco M-279, de coordenada N = 9.820.573,51m e e = 812.341,00m; 
0,17 m e azimute plano 283°14’26” até o marco M-280, de coordenada N 
= 9.820.573,55m e e = 812.340,83m; 17,89 m e azimute plano 281°44’13” 
até o marco M-281, de coordenada N = 9.820.577,19m e e = 812.323,31m; 
0,21 m e azimute plano 280°47’03” até o marco M-282, de coordenada N 
= 9.820.577,23m e e = 812.323,10m; 1,22 m e azimute plano 274°41’09” 
até o marco M-283, de coordenada N = 9.820.577,33m e e = 812.321,88m; 
14,55 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-284, de coordenada N 
= 9.820.577,33m e e = 812.307,33m; 1,23 m e azimute plano 264°53’22” 
até o marco M-285, de coordenada N = 9.820.577,22m e e = 812.306,10m; 
14,81 m e azimute plano 259°41’30” até o marco M-286, de coordenada N 
= 9.820.574,57m e e = 812.291,53m; 0,38 m e azimute plano 259°17’13” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.820.574,50m e e = 812.291,16m; 
14,05 m e azimute plano 256°35’12” até o marco M-288, de coordenada N 
= 9.820.571,24m e e = 812.277,49m; 15,56 m e azimute plano 260°20’38” 
até o marco M-289, de coordenada N = 9.820.568,63m e e = 812.262,15m; 
0,13 m e azimute plano 261°15’14” até o marco M-290, de coordenada N 
= 9.820.568,61m e e = 812.262,02m; 27,75 m e azimute plano 259°04’29” 
até o marco M-291, de coordenada N = 9.820.563,35m e e = 812.234,77m; 
27,51 m e azimute plano 262°27’33” até o marco M-292, de coordenada N 
= 9.820.559,74m e e = 812.207,50m; 35,44 m e azimute plano 262°04’08” 
até o marco M-293, de coordenada N = 9.820.554,85m e e = 812.172,40m; 
5,32 m e azimute plano 262°00’25” até o marco M-294, de coordenada N 
= 9.820.554,11m e e = 812.167,13m; 0,23 m e azimute plano 262°34’07” 
até o marco M-295, de coordenada N = 9.820.554,08m e e = 812.166,90m; 
41,73 m e azimute plano 260°10’36” até o marco M-296, de coordenada N 
= 9.820.546,96m e e = 812.125,78m; 0,88 m e azimute plano 259°34’45” 
até o marco M-297, de coordenada N = 9.820.546,80m e e = 812.124,91m; 
39,48 m e azimute plano 260°23’32” até o marco M-298, de coordenada N 
= 9.820.540,21m e e = 812.085,98m; 27,51 m e azimute plano 261°46’01” 
até o marco M-299, de coordenada N = 9.820.536,27m e e = 812.058,75m; 
18,77 m e azimute plano 263°58’36” até o marco M-300, de coordenada N 
= 9.820.534,30m e e = 812.040,08m; 18,51 m e azimute plano 264°55’04” 
até o marco M-301, de coordenada N = 9.820.532,66m e e = 812.021,64m; 
20,22 m e azimute plano 265°19’07” até o marco M-302, de coordenada N 
= 9.820.531,01m e e = 812.001,49m; 0,65 m e azimute plano 261°59’43” 
até o marco M-303, de coordenada N = 9.820.530,92m e e = 812.000,85m; 
0,18 m e azimute plano 260°32’16” até o marco M-304, de coordenada N 
= 9.820.530,89m e e = 812.000,67m; 16,54 m e azimute plano 258°27’33” 
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até o marco M-305, de coordenada N = 9.820.527,58m e e = 811.984,46m; 
0,62 m e azimute plano 255°57’50” até o marco M-306, de coordenada N 
= 9.820.527,43m e e = 811.983,86m; 19,67 m e azimute plano 253°23’54” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.820.521,81m e e = 811.965,01m; 
0,46 m e azimute plano 251°10’31” até o marco M-308, de coordenada N 
= 9.820.521,66m e e = 811.964,57m; 23,16 m e azimute plano 249°15’52” 
até o marco M-309, de coordenada N = 9.820.513,46m e e = 811.942,91m; 
21,84 m e azimute plano 252°52’34” até o marco M-310, de coordenada N 
= 9.820.507,03m e e = 811.922,04m; 29,81 m e azimute plano 259°56’03” 
até o marco M-311, de coordenada N = 9.820.501,82m e e = 811.892,69m; 
0,20 m e azimute plano 258°41’24” até o marco M-312, de coordenada N 
= 9.820.501,78m e e = 811.892,49m; 22,50 m e azimute plano 258°12’02” 
até o marco M-313, de coordenada N = 9.820.497,18m e e = 811.870,47m; 
28,06 m e azimute plano 260°31’27” até o marco M-314, de coordenada N 
= 9.820.492,56m e e = 811.842,79m; 0,36 m e azimute plano 260°16’21” 
até o marco M-315, de coordenada N = 9.820.492,50m e e = 811.842,44m; 
33,22 m e azimute plano 257°20’25” até o marco M-316, de coordenada N 
= 9.820.485,22m e e = 811.810,03m; 0,58 m e azimute plano 255°00’18” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.820.485,07m e e = 811.809,47m; 
35,20 m e azimute plano 252°34’44” até o marco M-318, de coordenada N 
= 9.820.474,53m e e = 811.775,88m; 20,39 m e azimute plano 255°04’39” 
até o marco M-319, de coordenada N = 9.820.469,28m e e = 811.756,18m; 
0,27 m e azimute plano 252°53’50” até o marco M-320, de coordenada N 
= 9.820.469,20m e e = 811.755,92m; 23,54 m e azimute plano 252°51’03” 
até o marco M-321, de coordenada N = 9.820.462,26m e e = 811.733,43m; 
0,35 m e azimute plano 251°33’54” até o marco M-322, de coordenada N 
= 9.820.462,15m e e = 811.733,10m; 0,50 m e azimute plano 247°33’26” 
até o marco M-323, de coordenada N = 9.820.461,96m e e = 811.732,64m; 
12,79 m e azimute plano 245°51’36” até o marco M-324, de coordenada N 
= 9.820.456,73m e e = 811.720,97m; 11,55 m e azimute plano 245°52’35” 
até o marco M-325, de coordenada N = 9.820.452,01m e e = 811.710,43m; 
26,68 m e azimute plano 245°02’20” até o marco M-326, de coordenada N 
= 9.820.440,75m e e = 811.686,24m; 0,61 m e azimute plano 241°45’45” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.820.440,46m e e = 811.685,70m; 
0,18 m e azimute plano 240°38’32” até o marco M-328, de coordenada N 
= 9.820.440,37m e e = 811.685,54m; 24,79 m e azimute plano 238°30’33” 
até o marco M-329, de coordenada N = 9.820.427,42m e e = 811.664,40m; 
15,24 m e azimute plano 241°17’58” até o marco M-330, de coordenada N 
= 9.820.420,10m e e = 811.651,03m; 20,88 m e azimute plano 248°10’42” 
até o marco M-331, de coordenada N = 9.820.412,34m e e = 811.631,65m; 
22,21 m e azimute plano 249°26’38” até o marco M-332, de coordenada N 
= 9.820.404,54m e e = 811.610,85m; 17,20 m e azimute plano 254°39’47” 
até o marco M-333, de coordenada N = 9.820.399,99m e e = 811.594,26m; 
18,29 m e azimute plano 254°12’03” até o marco M-334, de coordenada N 
= 9.820.395,01m e e = 811.576,66m; 16,13 m e azimute plano 253°23’46” 
até o marco M-335, de coordenada N = 9.820.390,40m e e = 811.561,20m; 
11,82 m e azimute plano 255°35’58” até o marco M-336, de coordenada N 
= 9.820.387,46m e e = 811.549,75m; 1,10 m e azimute plano 250°54’23” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.820.387,10m e e = 811.548,71m; 
1,11 m e azimute plano 242°02’57” até o marco M-338, de coordenada N 
= 9.820.386,58m e e = 811.547,73m; 18,46 m e azimute plano 237°27’18” 
até o marco M-339, de coordenada N = 9.820.376,65m e e = 811.532,17m; 
17,79 m e azimute plano 237°11’08” até o marco M-340, de coordenada N 
= 9.820.367,01m e e = 811.517,22m; 4,12 m e azimute plano 236°04’43” 
até o marco M-341, de coordenada N = 9.820.364,71m e e = 811.513,80m; 
15,23 m e azimute plano 236°01’42” até o marco M-342, de coordenada N 
= 9.820.356,20m e e = 811.501,17m; 15,07 m e azimute plano 240°17’17” 
até o marco M-343, de coordenada N = 9.820.348,73m e e = 811.488,08m; 
14,32 m e azimute plano 251°08’05” até o marco M-344, de coordenada N 
= 9.820.344,10m e e = 811.474,53m; 14,71 m e azimute plano 257°30’48” 
até o marco M-345, de coordenada N = 9.820.340,92m e e = 811.460,17m; 
13,27 m e azimute plano 260°03’43” até o marco M-346, de coordenada N 
= 9.820.338,63m e e = 811.447,10m; 0,14 m e azimute plano 257°54’19” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.820.338,60m e e = 811.446,96m; 
22,25 m e azimute plano 258°51’24” até o marco M-348, de coordenada N 
= 9.820.334,30m e e = 811.425,13m; 0,24 m e azimute plano 257°44’07” 
até o marco M-349, de coordenada N = 9.820.334,25m e e = 811.424,90m; 
19,01 m e azimute plano 256°55’43” até o marco M-350, de coordenada N 
= 9.820.329,95m e e = 811.406,38m; 0,78 m e azimute plano 253°39’07” 
até o marco M-351, de coordenada N = 9.820.329,73m e e = 811.405,63m; 
8,11 m e azimute plano 250°37’36” até o marco M-352, de coordenada N 
= 9.820.327,04m e e = 811.397,98m; 9,81 m e azimute plano 250°31’51” 
até o marco M-353, de coordenada N = 9.820.323,77m e e = 811.388,73m; 
0,32 m e azimute plano 249°51’49” até o marco M-354, de coordenada N 
= 9.820.323,66m e e = 811.388,43m; 20,02 m e azimute plano 247°39’43” 
até o marco M-355, de coordenada N = 9.820.316,05m e e = 811.369,91m; 
0,22 m e azimute plano 245°46’20” até o marco M-356, de coordenada N 
= 9.820.315,96m e e = 811.369,71m; 27,40 m e azimute plano 245°53’43” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.820.304,77m e e = 811.344,70m; 
29,12 m e azimute plano 248°04’41” até o marco M-358, de coordenada N 
= 9.820.293,90m e e = 811.317,69m; 22,36 m e azimute plano 247°54’30” 
até o marco M-359, de coordenada N = 9.820.285,49m e e = 811.296,97m; 
13,14 m e azimute plano 255°57’11” até o marco M-360, de coordenada N 
= 9.820.282,30m e e = 811.284,22m; 0,72 m e azimute plano 253°04’21” 
até o marco M-361, de coordenada N = 9.820.282,09m e e = 811.283,53m; 
0,74 m e azimute plano 246°54’11” até o marco M-362, de coordenada N 
= 9.820.281,80m e e = 811.282,85m; 14,34 m e azimute plano 244°01’29” 
até o marco M-363, de coordenada N = 9.820.275,52m e e = 811.269,96m; 
0,50 m e azimute plano 242°24’10” até o marco M-364, de coordenada N 
= 9.820.275,29m e e = 811.269,52m; 0,78 m e azimute plano 236°30’50” 
até o marco M-365, de coordenada N = 9.820.274,86m e e = 811.268,87m; 
21,76 m e azimute plano 233°39’05” até o marco M-366, de coordenada N 

= 9.820.261,96m e e = 811.251,34m; 0,33 m e azimute plano 232°25’53” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.820.261,76m e e = 811.251,08m; 
25,21 m e azimute plano 230°52’31” até o marco M-368, de coordenada N 
= 9.820.245,85m e e = 811.231,52m; 0,81 m e azimute plano 227°00’34” 
até o marco M-369, de coordenada N = 9.820.245,30m e e = 811.230,93m; 
3,33 m e azimute plano 223°54’19” até o marco M-370, de coordenada N 
= 9.820.242,90m e e = 811.228,62m; 19,35 m e azimute plano 223°49’39” 
até o marco M-371, de coordenada N = 9.820.228,94m e e = 811.215,22m; 
23,75 m e azimute plano 227°46’53” até o marco M-372, de coordenada N 
= 9.820.212,98m e e = 811.197,63m; 19,29 m e azimute plano 229°48’51” 
até o marco M-373, de coordenada N = 9.820.200,53m e e = 811.182,89m; 
17,66 m e azimute plano 230°50’18” até o marco M-374, de coordenada N 
= 9.820.189,38m e e = 811.169,20m; 12,61 m e azimute plano 240°58’35” 
até o marco M-375, de coordenada N = 9.820.183,26m e e = 811.158,17m; 
15,04 m e azimute plano 247°16’18” até o marco M-376, de coordenada N 
= 9.820.177,45m e e = 811.144,30m; 21,21 m e azimute plano 247°01’29” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.820.169,17m e e = 811.124,77m; 
0,26 m e azimute plano 247°22’48” até o marco M-378, de coordenada N 
= 9.820.169,07m e e = 811.124,53m; 23,38 m e azimute plano 244°53’34” 
até o marco M-379, de coordenada N = 9.820.159,15m e e = 811.103,36m; 
0,60 m e azimute plano 242°09’09” até o marco M-380, de coordenada N 
= 9.820.158,87m e e = 811.102,83m; 0,47 m e azimute plano 237°59’41” 
até o marco M-381, de coordenada N = 9.820.158,62m e e = 811.102,43m; 
24,31 m e azimute plano 236°06’03” até o marco M-382, de coordenada N 
= 9.820.145,06m e e = 811.082,25m; 0,16 m e azimute plano 235°18’17” 
até o marco M-383, de coordenada N = 9.820.144,97m e e = 811.082,12m; 
34,10 m e azimute plano 234°46’01” até o marco M-384, de coordenada N 
= 9.820.125,30m e e = 811.054,27m; 18,29 m e azimute plano 239°54’05” 
até o marco M-385, de coordenada N = 9.820.116,13m e e = 811.038,45m; 
12,71 m e azimute plano 248°26’29” até o marco M-386, de coordenada N 
= 9.820.111,46m e e = 811.026,63m; 16,07 m e azimute plano 252°59’49” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.820.106,76m e e = 811.011,26m; 
14,79 m e azimute plano 262°44’08” até o marco M-388, de coordenada N 
= 9.820.104,89m e e = 810.996,59m; 14,28 m e azimute plano 267°23’31” 
até o marco M-389, de coordenada N = 9.820.104,24m e e = 810.982,32m; 
14,56 m e azimute plano 267°24’10” até o marco M-390, de coordenada N 
= 9.820.103,58m e e = 810.967,77m; 0,53 m e azimute plano 264°36’38” 
até o marco M-391, de coordenada N = 9.820.103,53m e e = 810.967,24m; 
19,00 m e azimute plano 263°01’02” até o marco M-392, de coordenada N 
= 9.820.101,22m e e = 810.948,38m; 0,36 m e azimute plano 260°32’16” 
até o marco M-393, de coordenada N = 9.820.101,16m e e = 810.948,02m; 
0,52 m e azimute plano 257°49’43” até o marco M-394, de coordenada N 
= 9.820.101,05m e e = 810.947,51m; 20,13 m e azimute plano 255°44’09” 
até o marco M-395, de coordenada N = 9.820.096,09m e e = 810.928,00m; 
0,16 m e azimute plano 255°57’50” até o marco M-396, de coordenada N 
= 9.820.096,05m e e = 810.927,84m; 21,01 m e azimute plano 254°25’45” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.820.090,41m e e = 810.907,60m; 
18,23 m e azimute plano 253°11’43” até o marco M-398, de coordenada N 
= 9.820.085,14m e e = 810.890,15m; 29,52 m e azimute plano 255°48’13” 
até o marco M-399, de coordenada N = 9.820.077,90m e e = 810.861,53m; 
0,27 m e azimute plano 254°55’53” até o marco M-400, de coordenada N 
= 9.820.077,83m e e = 810.861,27m; 32,76 m e azimute plano 253°34’44” 
até o marco M-401, de coordenada N = 9.820.068,57m e e = 810.829,85m; 
0,21 m e azimute plano 253°18’03” até o marco M-402, de coordenada N 
= 9.820.068,51m e e = 810.829,65m; 35,14 m e azimute plano 251°54’38” 
até o marco M-403, de coordenada N = 9.820.057,60m e e = 810.796,25m; 
0,24 m e azimute plano 250°49’16” até o marco M-404, de coordenada N 
= 9.820.057,52m e e = 810.796,02m; 3,56 m e azimute plano 249°46’59” 
até o marco M-405, de coordenada N = 9.820.056,29m e e = 810.792,68m; 
23,25 m e azimute plano 249°46’22” até o marco M-406, de coordenada N 
= 9.820.048,25m e e = 810.770,86m; 23,68 m e azimute plano 249°31’44” 
até o marco M-407, de coordenada N = 9.820.039,97m e e = 810.748,68m; 
0,20 m e azimute plano 249°46’31” até o marco M-408, de coordenada N 
= 9.820.039,90m e e = 810.748,49m; 27,09 m e azimute plano 247°48’35” 
até o marco M-409, de coordenada N = 9.820.029,67m e e = 810.723,41m; 
20,14 m e azimute plano 248°54’04” até o marco M-410, de coordenada N 
= 9.820.022,42m e e = 810.704,62m; 1,09 m e azimute plano 244°22’41” 
até o marco M-411, de coordenada N = 9.820.021,95m e e = 810.703,64m; 
0,26 m e azimute plano 237°31’44” até o marco M-412, de coordenada N 
= 9.820.021,81m e e = 810.703,42m; 13,67 m e azimute plano 237°52’45” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.820.014,54m e e = 810.691,84m; 
1,01 m e azimute plano 233°28’16” até o marco M-414, de coordenada N 
= 9.820.013,94m e e = 810.691,03m; 18,80 m e azimute plano 229°17’34” 
até o marco M-415, de coordenada N = 9.820.001,68m e e = 810.676,78m; 
0,22 m e azimute plano 226°50’51” até o marco M-416, de coordenada N 
= 9.820.001,53m e e = 810.676,62m; 16,15 m e azimute plano 227°30’33” 
até o marco M-417, de coordenada N = 9.819.990,62m e e = 810.664,71m; 
0,49 m e azimute plano 225°49’49” até o marco M-418, de coordenada N 
= 9.819.990,28m e e = 810.664,36m; 0,25 m e azimute plano 223°21’48” 
até o marco M-419, de coordenada N = 9.819.990,10m e e = 810.664,19m; 
17,54 m e azimute plano 223°29’53” até o marco M-420, de coordenada N 
= 9.819.977,38m e e = 810.652,12m; 0,43 m e azimute plano 221°11’09” 
até o marco M-421, de coordenada N = 9.819.977,06m e e = 810.651,84m; 
0,53 m e azimute plano 218°09’26” até o marco M-422, de coordenada N 
= 9.819.976,64m e e = 810.651,51m; 21,57 m e azimute plano 215°37’16” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.819.959,11m e e = 810.638,95m; 
0,48 m e azimute plano 214°01’10” até o marco M-424, de coordenada N 
= 9.819.958,71m e e = 810.638,68m; 29,20 m e azimute plano 211°44’28” 
até o marco M-425, de coordenada N = 9.819.933,88m e e = 810.623,32m; 
20,75 m e azimute plano 217°33’37” até o marco M-426, de coordenada N 
= 9.819.917,43m e e = 810.610,67m; 4,63 m e azimute plano 227°11’09” 
até o marco M-427, de coordenada N = 9.819.914,28m e e = 810.607,27m; 
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6,28 m e azimute plano 227°15’35” até o marco M-428, de coordenada N 
= 9.819.910,02m e e = 810.602,66m; 11,67 m e azimute plano 237°57’29” 
até o marco M-429, de coordenada N = 9.819.903,83m e e = 810.592,77m; 
17,11 m e azimute plano 240°31’45” até o marco M-430, de coordenada N 
= 9.819.895,41m e e = 810.577,87m; 14,87 m e azimute plano 243°59’11” 
até o marco M-431, de coordenada N = 9.819.888,89m e e = 810.564,51m; 
0,50 m e azimute plano 242°24’10” até o marco M-432, de coordenada N 
= 9.819.888,66m e e = 810.564,07m; 0,70 m e azimute plano 237°12’57” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.819.888,28m e e = 810.563,48m; 
14,74 m e azimute plano 234°09’51” até o marco M-434, de coordenada N 
= 9.819.879,65m e e = 810.551,53m; 12,81 m e azimute plano 233°26’35” 
até o marco M-435, de coordenada N = 9.819.872,02m e e = 810.541,24m; 
0,41 m e azimute plano 230°54’22” até o marco M-436, de coordenada N 
= 9.819.871,76m e e = 810.540,92m; 0,61 m e azimute plano 227°39’47” 
até o marco M-437, de coordenada N = 9.819.871,35m e e = 810.540,47m; 
11,00 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-438, de coordenada N 
= 9.819.863,57m e e = 810.532,69m; 8,96 m e azimute plano 228°48’07” 
até o marco M-439, de coordenada N = 9.819.857,67m e e = 810.525,95m; 
10,77 m e azimute plano 250°38’23” até o marco M-440, de coordenada N 
= 9.819.854,10m e e = 810.515,79m; 12,35 m e azimute plano 264°33’43” 
até o marco M-441, de coordenada N = 9.819.852,93m e e = 810.503,50m; 
12,46 m e azimute plano 276°46’37” até o marco M-442, de coordenada N 
= 9.819.854,40m e e = 810.491,13m; 8,52 m e azimute plano 289°41’24” 
até o marco M-443, de coordenada N = 9.819.857,27m e e = 810.483,11m; 
9,35 m e azimute plano 298°09’20” até o marco M-444, de coordenada N 
= 9.819.861,68m e e = 810.474,87m; 9,31 m e azimute plano 308°40’44” 
até o marco M-445, de coordenada N = 9.819.867,50m e e = 810.467,60m; 
8,64 m e azimute plano 318°59’19” até o marco M-446, de coordenada N 
= 9.819.874,02m e e = 810.461,93m; 11,92 m e azimute plano 332°04’49” 
até o marco M-447, de coordenada N = 9.819.884,55m e e = 810.456,35m; 
0,26 m e azimute plano 332°26’50” até o marco M-448, de coordenada N 
= 9.819.884,78m e e = 810.456,23m; 0,35 m e azimute plano 329°02’10” 
até o marco M-449, de coordenada N = 9.819.885,08m e e = 810.456,05m; 
18,48 m e azimute plano 327°07’37” até o marco M-450, de coordenada N 
= 9.819.900,60m e e = 810.446,02m; 14,52 m e azimute plano 334°01’03” 
até o marco M-451, de coordenada N = 9.819.913,65m e e = 810.439,66m; 
0,69 m e azimute plano 336°02’15” até o marco M-452, de coordenada N 
= 9.819.914,28m e e = 810.439,38m; 13,23 m e azimute plano 336°26’15” 
até o marco M-453, de coordenada N = 9.819.926,41m e e = 810.434,09m; 
0,78 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-454, de coordenada N 
= 9.819.927,11m e e = 810.433,74m; 0,41 m e azimute plano 327°50’52” 
até o marco M-455, de coordenada N = 9.819.927,46m e e = 810.433,52m; 
17,43 m e azimute plano 326°37’44” até o marco M-456, de coordenada N 
= 9.819.942,02m e e = 810.423,93m; 0,76 m e azimute plano 322°58’48” 
até o marco M-457, de coordenada N = 9.819.942,63m e e = 810.423,47m; 
17,63 m e azimute plano 320°21’39” até o marco M-458, de coordenada N 
= 9.819.956,21m e e = 810.412,22m; 0,19 m e azimute plano 317°07’16” 
até o marco M-459, de coordenada N = 9.819.956,35m e e = 810.412,09m; 
18,43 m e azimute plano 318°37’47” até o marco M-460, de coordenada N 
= 9.819.970,18m e e = 810.399,91m; 15,88 m e azimute plano 320°01’58” 
até o marco M-461, de coordenada N = 9.819.982,35m e e = 810.389,71m; 
0,38 m e azimute plano 318°14’23” até o marco M-462, de coordenada N 
= 9.819.982,63m e e = 810.389,46m; 14,04 m e azimute plano 316°55’59” 
até o marco M-463, de coordenada N = 9.819.992,89m e e = 810.379,87m; 
0,49 m e azimute plano 315°00’00” até o marco M-464, de coordenada N 
= 9.819.993,24m e e = 810.379,52m; 18,49 m e azimute plano 312°49’49” 
até o marco M-465, de coordenada N = 9.820.005,81m e e = 810.365,96m; 
0,34 m e azimute plano 310°14’11” até o marco M-466, de coordenada N 
= 9.820.006,03m e e = 810.365,70m; 1,14 m e azimute plano 305°21’45” 
até o marco M-467, de coordenada N = 9.820.006,69m e e = 810.364,77m; 
20,81 m e azimute plano 300°39’25” até o marco M-468, de coordenada N 
= 9.820.017,30m e e = 810.346,87m; 1,03 m e azimute plano 295°49’16” 
até o marco M-469, de coordenada N = 9.820.017,75m e e = 810.345,94m; 
7,85 m e azimute plano 291°49’43” até o marco M-470, de coordenada N 
= 9.820.020,67m e e = 810.338,65m; 9,96 m e azimute plano 291°48’05” 
até o marco M-471, de coordenada N = 9.820.024,37m e e = 810.329,40m; 
0,22 m e azimute plano 291°48’05” até o marco M-472, de coordenada N 
= 9.820.024,45m e e = 810.329,20m; 1,17 m e azimute plano 284°52’06” 
até o marco M-473, de coordenada N = 9.820.024,75m e e = 810.328,07m; 
16,50 m e azimute plano 280°26’18” até o marco M-474, de coordenada N 
= 9.820.027,74m e e = 810.311,84m; 0,97 m e azimute plano 275°56’49” 
até o marco M-475, de coordenada N = 9.820.027,84m e e = 810.310,88m; 
16,21 m e azimute plano 272°19’59” até o marco M-476, de coordenada N 
= 9.820.028,50m e e = 810.294,68m; 0,29 m e azimute plano 271°58’30” 
até o marco M-477, de coordenada N = 9.820.028,51m e e = 810.294,39m; 
0,39 m e azimute plano 268°31’52” até o marco M-478, de coordenada N 
= 9.820.028,50m e e = 810.294,00m; 17,62 m e azimute plano 266°44’46” 
até o marco M-479, de coordenada N = 9.820.027,50m e e = 810.276,41m; 
18,30 m e azimute plano 265°49’55” até o marco M-480, de coordenada N 
= 9.820.026,17m e e = 810.258,16m; 22,23 m e azimute plano 265°44’37” 
até o marco M-481, de coordenada N = 9.820.024,52m e e = 810.235,99m; 
0,56 m e azimute plano 263°53’04” até o marco M-482, de coordenada N 
= 9.820.024,46m e e = 810.235,43m; 21,43 m e azimute plano 261°06’49” 
até o marco M-483, de coordenada N = 9.820.021,15m e e = 810.214,26m; 
18,81 m e azimute plano 261°00’30” até o marco M-484, de coordenada N 
= 9.820.018,21m e e = 810.195,68m; 11,86 m e azimute plano 265°36’05” 
até o marco M-485, de coordenada N = 9.820.017,30m e e = 810.183,85m; 
12,38 m e azimute plano 278°32’57” até o marco M-486, de coordenada N 
= 9.820.019,14m e e = 810.171,61m; 19,06 m e azimute plano 281°53’58” 
até o marco M-487, de coordenada N = 9.820.023,07m e e = 810.152,96m; 
0,25 m e azimute plano 279°05’25” até o marco M-488, de coordenada N 
= 9.820.023,11m e e = 810.152,71m; 17,52 m e azimute plano 279°39’41” 

até o marco M-489, de coordenada N = 9.820.026,05m e e = 810.135,44m; 
23,82 m e azimute plano 284°13’02” até o marco M-490, de coordenada N 
= 9.820.031,90m e e = 810.112,35m; 19,87 m e azimute plano 286°20’15” 
até o marco M-491, de coordenada N = 9.820.037,49m e e = 810.093,28m; 
15,51 m e azimute plano 286°05’52” até o marco M-492, de coordenada N 
= 9.820.041,79m e e = 810.078,38m; 0,74 m e azimute plano 283°17’06” 
até o marco M-493, de coordenada N = 9.820.041,96m e e = 810.077,66m; 
0,41 m e azimute plano 278°19’32” até o marco M-494, de coordenada N 
= 9.820.042,02m e e = 810.077,25m; 14,32 m e azimute plano 276°37’07” 
até o marco M-495, de coordenada N = 9.820.043,67m e e = 810.063,03m; 
0,81 m e azimute plano 273°31’56” até o marco M-496, de coordenada N 
= 9.820.043,72m e e = 810.062,22m; 0,19 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-497, de coordenada N = 9.820.043,72m e e = 810.062,03m; 
12,24 m e azimute plano 268°27’20” até o marco M-498, de coordenada N 
= 9.820.043,39m e e = 810.049,79m; 0,33 m e azimute plano 266°31’54” 
até o marco M-499, de coordenada N = 9.820.043,37m e e = 810.049,46m; 
17,32 m e azimute plano 265°41’43” até o marco M-500, de coordenada N 
= 9.820.042,07m e e = 810.032,19m; 15,23 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-501, de coordenada N = 9.820.042,07m e e = 810.016,96m; 
11,93 m e azimute plano 276°09’35” até o marco M-502, de coordenada N 
= 9.820.043,35m e e = 810.005,10m; 15,39 m e azimute plano 276°20’25” 
até o marco M-503, de coordenada N = 9.820.045,05m e e = 809.989,80m; 
14,54 m e azimute plano 276°21’27” até o marco M-504, de coordenada N 
= 9.820.046,66m e e = 809.975,35m; 0,18 m e azimute plano 273°10’47” 
até o marco M-505, de coordenada N = 9.820.046,67m e e = 809.975,17m; 
23,44 m e azimute plano 274°50’41” até o marco M-506, de coordenada N 
= 9.820.048,65m e e = 809.951,81m; 32,59 m e azimute plano 276°58’44” 
até o marco M-507, de coordenada N = 9.820.052,61m e e = 809.919,46m; 
36,09 m e azimute plano 275°45’23” até o marco M-508, de coordenada N 
= 9.820.056,23m e e = 809.883,55m; 30,01 m e azimute plano 279°21’31” 
até o marco M-509, de coordenada N = 9.820.061,11m e e = 809.853,94m; 
33,10 m e azimute plano 283°46’18” até o marco M-510, de coordenada N 
= 9.820.068,99m e e = 809.821,79m; 0,28 m e azimute plano 282°31’44” 
até o marco M-511, de coordenada N = 9.820.069,05m e e = 809.821,52m; 
24,84 m e azimute plano 281°26’44” até o marco M-512, de coordenada N 
= 9.820.073,98m e e = 809.797,17m; 36,62 m e azimute plano 283°32’07” 
até o marco M-513, de coordenada N = 9.820.082,55m e e = 809.761,57m; 
0,43 m e azimute plano 282°05’41” até o marco M-514, de coordenada N 
= 9.820.082,64m e e = 809.761,15m; 30,56 m e azimute plano 279°58’04” 
até o marco M-515, de coordenada N = 9.820.087,93m e e = 809.731,05m; 
0,78 m e azimute plano 277°23’59” até o marco M-516, de coordenada N 
= 9.820.088,03m e e = 809.730,28m; 18,33 m e azimute plano 273°37’44” 
até o marco M-517, de coordenada N = 9.820.089,19m e e = 809.711,99m; 
2,56 m e azimute plano 273°35’25” até o marco M-518, de coordenada N 
= 9.820.089,35m e e = 809.709,44m; 0,25 m e azimute plano 272°17’26” 
até o marco M-519, de coordenada N = 9.820.089,36m e e = 809.709,19m; 
24,48 m e azimute plano 271°32’42” até o marco M-520, de coordenada N 
= 9.820.090,02m e e = 809.684,72m; 0,19 m e azimute plano 270°00’00” 
até o marco M-521, de coordenada N = 9.820.090,02m e e = 809.684,53m; 
0,37 m e azimute plano 268°27’07” até o marco M-522, de coordenada N 
= 9.820.090,01m e e = 809.684,16m; 44,09 m e azimute plano 266°59’48” 
até o marco M-523, de coordenada N = 9.820.087,70m e e = 809.640,13m; 
25,56 m e azimute plano 266°16’37” até o marco M-524, de coordenada N 
= 9.820.086,04m e e = 809.614,62m; 0,24 m e azimute plano 265°14’11” 
até o marco M-525, de coordenada N = 9.820.086,02m e e = 809.614,38m; 
33,25 m e azimute plano 264°17’10” até o marco M-526, de coordenada N 
= 9.820.082,71m e e = 809.581,30m; 0,52 m e azimute plano 262°20’00” 
até o marco M-527, de coordenada N = 9.820.082,64m e e = 809.580,78m; 
0,17 m e azimute plano 259°59’31” até o marco M-528, de coordenada N 
= 9.820.082,61m e e = 809.580,61m; 41,51 m e azimute plano 258°30’31” 
até o marco M-529, de coordenada N = 9.820.074,34m e e = 809.539,93m; 
0,98 m e azimute plano 254°41’38” até o marco M-530, de coordenada N 
= 9.820.074,08m e e = 809.538,98m; 32,55 m e azimute plano 250°27’06” 
até o marco M-531, de coordenada N = 9.820.063,19m e e = 809.508,31m; 
32,69 m e azimute plano 251°55’51” até o marco M-532, de coordenada N 
= 9.820.053,05m e e = 809.477,23m; 23,56 m e azimute plano 256°20’50” 
até o marco M-533, de coordenada N = 9.820.047,49m e e = 809.454,34m; 
0,25 m e azimute plano 255°57’50” até o marco M-534, de coordenada N 
= 9.820.047,43m e e = 809.454,10m; 34,34 m e azimute plano 254°21’26” 
até o marco M-535, de coordenada N = 9.820.038,17m e e = 809.421,03m; 
0,58 m e azimute plano 251°52’41” até o marco M-536, de coordenada N 
= 9.820.037,99m e e = 809.420,48m; 42,02 m e azimute plano 249°17’33” 
até o marco M-537, de coordenada N = 9.820.023,13m e e = 809.381,17m; 
20,29 m e azimute plano 250°43’00” até o marco M-538, de coordenada N 
= 9.820.016,43m e e = 809.362,02m; 16,61 m e azimute plano 261°24’40” 
até o marco M-539, de coordenada N = 9.820.013,95m e e = 809.345,60m; 
16,16 m e azimute plano 268°51’56” até o marco M-540, de coordenada N 
= 9.820.013,63m e e = 809.329,44m; 8,50 m e azimute plano 273°02’03” 
até o marco M-541, de coordenada N = 9.820.014,08m e e = 809.320,95m; 
10,12 m e azimute plano 273°00’03” até o marco M-542, de coordenada N 
= 9.820.014,61m e e = 809.310,84m; 0,41 m e azimute plano 271°23’50” 
até o marco M-543, de coordenada N = 9.820.014,62m e e = 809.310,43m; 
25,48 m e azimute plano 269°18’11” até o marco M-544, de coordenada N 
= 9.820.014,31m e e = 809.284,95m; 1,68 m e azimute plano 269°19’05” 
até o marco M-545, de coordenada N = 9.820.014,29m e e = 809.283,27m; 
0,37 m e azimute plano 266°54’21” até o marco M-546, de coordenada N 
= 9.820.014,27m e e = 809.282,90m; 30,82 m e azimute plano 266°19’01” 
até o marco M-547, de coordenada N = 9.820.012,29m e e = 809.252,14m; 
0,22 m e azimute plano 264°48’20” até o marco M-548, de coordenada N 
= 9.820.012,27m e e = 809.251,92m; 41,20 m e azimute plano 264°28’14” 
até o marco M-549, de coordenada N = 9.820.008,30m e e = 809.210,91m; 
0,50 m e azimute plano 262°01’49” até o marco M-550, de coordenada N 
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= 9.820.008,23m e e = 809.210,41m; 31,56 m e azimute plano 260°20’59” 
até o marco M-551, de coordenada N = 9.820.002,94m e e = 809.179,30m; 
0,25 m e azimute plano 258°13’54” até o marco M-552, de coordenada N 
= 9.820.002,89m e e = 809.179,06m; 33,33 m e azimute plano 258°08’26” 
até o marco M-553, de coordenada N = 9.819.996,04m e e = 809.146,44m; 
26,00 m e azimute plano 265°43’17” até o marco M-554, de coordenada N 
= 9.819.994,10m e e = 809.120,51m; 24,80 m e azimute plano 266°56’54” 
até o marco M-555, de coordenada N = 9.819.992,78m e e = 809.095,75m; 
21,24 m e azimute plano 266°24’37” até o marco M-556, de coordenada N 
= 9.819.991,45m e e = 809.074,55m; 0,78 m e azimute plano 263°20’00” 
até o marco M-557, de coordenada N = 9.819.991,36m e e = 809.073,78m; 
0,28 m e azimute plano 259°52’31” até o marco M-558, de coordenada N 
= 9.819.991,31m e e = 809.073,50m; 18,62 m e azimute plano 257°41’17” 
até o marco M-559, de coordenada N = 9.819.987,34m e e = 809.055,31m; 
0,49 m e azimute plano 255°40’38” até o marco M-560, de coordenada N 
= 9.819.987,22m e e = 809.054,84m; 24,80 m e azimute plano 253°43’40” 
até o marco M-561, de coordenada N = 9.819.980,27m e e = 809.031,03m; 
0,46 m e azimute plano 252°21’00” até o marco M-562, de coordenada N 
= 9.819.980,13m e e = 809.030,59m; 0,22 m e azimute plano 248°11’55” 
até o marco M-563, de coordenada N = 9.819.980,05m e e = 809.030,39m; 
17,57 m e azimute plano 248°13’22” até o marco M-564, de coordenada N 
= 9.819.973,53m e e = 809.014,07m; 10,80 m e azimute plano 252°06’06” 
até o marco M-565, de coordenada N = 9.819.970,21m e e = 809.003,79m; 
deste, segue pela Margem direita (sentido sudeste-Noroeste) da estrada 
curuçambaba, com a seguinte distância 5,90 m e azimute plano 338°00’01” 
até o marco M-566, de coordenada N = 9.819.975,68m e e = 809.001,58m; 
0,98 m e azimute plano 333°57’29” até o marco M-567, de coordenada N 
= 9.819.976,56m e e = 809.001,15m; 0,50 m e azimute plano 328°50’27” 
até o marco M-568, de coordenada N = 9.819.976,99m e e = 809.000,89m; 
39,26 m e azimute plano 325°52’51” até o marco M-569, de coordenada N 
= 9.820.009,49m e e = 808.978,87m; 25,45 m e azimute plano 331°51’50” 
até o marco M-570, de coordenada N = 9.820.031,93m e e = 808.966,87m; 
0,22 m e azimute plano 329°55’53” até o marco M-571, de coordenada N 
= 9.820.032,12m e e = 808.966,76m; 0,39 m e azimute plano 328°46’54” 
até o marco M-572, de coordenada N = 9.820.032,45m e e = 808.966,56m; 
43,59 m e azimute plano 326°53’23” até o marco M-573, de coordenada N 
= 9.820.068,96m e e = 808.942,75m; 0,18 m e azimute plano 326°18’36” 
até o marco M-574, de coordenada N = 9.820.069,11m e e = 808.942,65m; 
0,37 m e azimute plano 325°00’29” até o marco M-575, de coordenada N 
= 9.820.069,41m e e = 808.942,44m; 21,93 m e azimute plano 325°24’14” 
até o marco M-576, de coordenada N = 9.820.087,46m e e = 808.929,99m; 
8,44 m e azimute plano 325°25’30” até o marco M-577, de coordenada N 
= 9.820.094,41m e e = 808.925,20m; 42,01 m e azimute plano 325°23’40” 
até o marco M-578, de coordenada N = 9.820.128,99m e e = 808.901,34m; 
28,73 m e azimute plano 325°23’31” até o marco M-579, de coordenada N 
= 9.820.152,64m e e = 808.885,02m; 51,77 m e azimute plano 327°01’53” 
até o marco M-580, de coordenada N = 9.820.196,07m e e = 808.856,85m; 
41,34 m e azimute plano 327°01’30” até o marco M-581, de coordenada N 
= 9.820.230,75m e e = 808.834,35m; 39,50 m e azimute plano 329°19’29” 
até o marco M-582, de coordenada N = 9.820.264,72m e e = 808.814,20m; 
16,18 m e azimute plano 329°17’51” até o marco M-583, de coordenada N 
= 9.820.278,63m e e = 808.805,94m; 37,44 m e azimute plano 332°21’38” 
até o marco M-584, de coordenada N = 9.820.311,80m e e = 808.788,57m; 
0,32 m e azimute plano 331°49’17” até o marco M-585, de coordenada N 
= 9.820.312,08m e e = 808.788,42m; 9,40 m e azimute plano 329°33’33” 
até o marco M-586, de coordenada N = 9.820.320,18m e e = 808.783,66m; 
29,25 m e azimute plano 329°34’38” até o marco M-587, de coordenada N 
= 9.820.345,40m e e = 808.768,85m; 39,55 m e azimute plano 330°20’35” 
até o marco M-588, de coordenada N = 9.820.379,77m e e = 808.749,28m; 
0,17 m e azimute plano 329°02’10” até o marco M-589, de coordenada N 
= 9.820.379,92m e e = 808.749,19m; 55,02 m e azimute plano 328°45’15” 
até o marco M-590, de coordenada N = 9.820.426,96m e e = 808.720,65m; 
23,53 m e azimute plano 329°47’02” até o marco M-591, de coordenada N 
= 9.820.447,29m e e = 808.708,81m; 46,86 m e azimute plano 329°46’28” 
até o marco M-592, de coordenada N = 9.820.487,78m e e = 808.685,22m; 
33,62 m e azimute plano 329°28’08” até o marco M-593, de coordenada N 
= 9.820.516,74m e e = 808.668,14m; 38,29 m e azimute plano 329°28’12” 
até o marco M-594, de coordenada N = 9.820.549,72m e e = 808.648,69m; 
47,28 m e azimute plano 329°08’40” até o marco M-595, de coordenada N 
= 9.820.590,31m e e = 808.624,44m; 30,56 m e azimute plano 332°33’46” 
até o marco M-596, de coordenada N = 9.820.617,43m e e = 808.610,36m; 
22,66 m e azimute plano 336°22’35” até o marco M-597, de coordenada N 
= 9.820.638,19m e e = 808.601,28m; 14,08 m e azimute plano 336°20’50” 
até o marco M-598, de coordenada N = 9.820.651,09m e e = 808.595,63m; 
0,28 m e azimute plano 334°21’32” até o marco M-599, de coordenada N 
= 9.820.651,34m e e = 808.595,51m; 40,54 m e azimute plano 334°02’53” 
até o marco M-600, de coordenada N = 9.820.687,79m e e = 808.577,77m; 
4,19 m e azimute plano 334°06’27” até o marco M-601, de coordenada N 
= 9.820.691,56m e e = 808.575,94m; 0,50 m e azimute plano 331°23’22” 
até o marco M-602, de coordenada N = 9.820.692,00m e e = 808.575,70m; 
0,41 m e azimute plano 329°02’10” até o marco M-603, de coordenada N 
= 9.820.692,35m e e = 808.575,49m; 53,77 m e azimute plano 326°37’24” 
até o marco M-604, de coordenada N = 9.820.737,25m e e = 808.545,91m; 
40,96 m e azimute plano 328°08’29” até o marco M-605, de coordenada N 
= 9.820.772,04m e e = 808.524,29m; 47,41 m e azimute plano 329°09’01” 
até o marco M-606, de coordenada N = 9.820.812,74m e e = 808.499,98m; 
25,97 m e azimute plano 329°10’07” até o marco M-607, de coordenada N 
= 9.820.835,04m e e = 808.486,67m; 15,32 m e azimute plano 329°07’57” 
até o marco M-608, de coordenada N = 9.820.848,19m e e = 808.478,81m; 
0,44 m e azimute plano 328°08’02” até o marco M-609, de coordenada N 
= 9.820.848,56m e e = 808.478,58m; 32,41 m e azimute plano 325°32’07” 
até o marco M-610, de coordenada N = 9.820.875,28m e e = 808.460,24m; 

16,36 m e azimute plano 330°57’32” até o marco M-611, de coordenada N 
= 9.820.889,58m e e = 808.452,30m; 43,20 m e azimute plano 330°56’34” 
até o marco M-612, de coordenada N = 9.820.927,34m e e = 808.431,32m; 
46,86 m e azimute plano 331°41’45” até o marco M-613, de coordenada N 
= 9.820.968,60m e e = 808.409,10m; 42,79 m e azimute plano 331°11’19” 
até o marco M-614, de coordenada N = 9.821.006,09m e e = 808.388,48m; 
29,65 m e azimute plano 331°11’15” até o marco M-615, de coordenada N 
= 9.821.032,07m e e = 808.374,19m; 53,13 m e azimute plano 332°09’42” 
até o marco M-616, de coordenada N = 9.821.079,05m e e = 808.349,38m; 
72,00 m e azimute plano 333°26’06” até o marco M-617, de coordenada N 
= 9.821.143,45m e e = 808.317,18m; 6,08 m e azimute plano 334°59’40” 
até o marco M-618, de coordenada N = 9.821.148,96m e e = 808.314,61m; 
53,88 m e azimute plano 335°00’50” até o marco M-619, de coordenada N 
= 9.821.197,80m e e = 808.291,85m; 9,08 m e azimute plano 336°10’19” 
até o marco M-620, de coordenada N = 9.821.206,11m e e = 808.288,18m; 
35,34 m e azimute plano 336°11’02” até o marco M-621, de coordenada N 
= 9.821.238,44m e e = 808.273,91m; 48,79 m e azimute plano 337°02’42” 
até o marco M-622, de coordenada N = 9.821.283,37m e e = 808.254,88m; 
0,64 m e azimute plano 334°13’50” até o marco M-623, de coordenada N 
= 9.821.283,95m e e = 808.254,60m; 39,82 m e azimute plano 331°44’56” 
até o marco M-624, de coordenada N = 9.821.319,03m e e = 808.235,75m; 
38,79 m e azimute plano 338°38’05” até o marco M-625, de coordenada N 
= 9.821.355,15m e e = 808.221,62m; 0,18 m e azimute plano 337°37’12” 
até o marco M-626, de coordenada N = 9.821.355,32m e e = 808.221,55m; 
21,82 m e azimute plano 337°09’36” até o marco M-627, de coordenada N 
= 9.821.375,43m e e = 808.213,08m; 0,16 m e azimute plano 338°11’55” 
até o marco M-628, de coordenada N = 9.821.375,58m e e = 808.213,02m; 
26,98 m e azimute plano 335°49’11” até o marco M-629, de coordenada N 
= 9.821.400,19m e e = 808.201,97m; 1,31 m e azimute plano 335°35’32” 
até o marco M-630, de coordenada N = 9.821.401,38m e e = 808.201,43m; 
71,01 m e azimute plano 338°04’49” até o marco M-631, de coordenada N 
= 9.821.467,26m e e = 808.174,92m; 19,56 m e azimute plano 338°03’06” 
até o marco M-632, de coordenada N = 9.821.485,40m e e = 808.167,61m; 
88,61 m e azimute plano 337°53’02” até o marco M-633, de coordenada N 
= 9.821.567,49m e e = 808.134,25m; 26,22 m e azimute plano 336°52’03” 
até o marco M-634, de coordenada N = 9.821.591,60m e e = 808.123,95m; 
33,00 m e azimute plano 336°52’36” até o marco M-635, de coordenada N 
= 9.821.621,95m e e = 808.110,99m; 74,14 m e azimute plano 338°43’36” 
até o marco M-636, de coordenada N = 9.821.691,04m e e = 808.084,09m; 
29,05 m e azimute plano 340°48’38” até o marco M-637, de coordenada N 
= 9.821.718,48m e e = 808.074,54m; 9,53 m e azimute plano 340°49’24” 
até o marco M-638, de coordenada N = 9.821.727,48m e e = 808.071,41m; 
0,69 m e azimute plano 337°53’26” até o marco M-639, de coordenada N 
= 9.821.728,12m e e = 808.071,15m; 39,50 m e azimute plano 334°47’50” 
até o marco M-640, de coordenada N = 9.821.763,86m e e = 808.054,33m; 
28,73 m e azimute plano 339°08’34” até o marco M-641, de coordenada N 
= 9.821.790,71m e e = 808.044,10m; 6,68 m e azimute plano 339°07’21” 
até o marco M-642, de coordenada N = 9.821.796,95m e e = 808.041,72m; 
0,17 m e azimute plano 339°26’38” até o marco M-643, de coordenada N 
= 9.821.797,11m e e = 808.041,66m; 52,63 m e azimute plano 337°46’19” 
até o marco M-644, de coordenada N = 9.821.845,83m e e = 808.021,75m; 
37,18 m e azimute plano 346°21’22” até o marco M-645, de coordenada N 
= 9.821.881,96m e e = 808.012,98m; 26,23 m e azimute plano 353°08’45” 
até o marco M-646, de coordenada N = 9.821.908,00m e e = 808.009,85m; 
0,39 m e azimute plano 352°41’39” até o marco M-647, de coordenada N 
= 9.821.908,39m e e = 808.009,80m; 0,20 m e azimute plano 345°15’23” 
até o marco M-648, de coordenada N = 9.821.908,58m e e = 808.009,75m; 
0,30 m e azimute plano 348°18’38” até o marco M-649, de coordenada N 
= 9.821.908,87m e e = 808.009,69m; 48,02 m e azimute plano 345°58’21” 
até o marco M-650, de coordenada N = 9.821.955,46m e e = 807.998,05m; 
12,45 m e azimute plano 345°32’23” até o marco M-651, de coordenada N 
= 9.821.967,52m e e = 807.994,94m; 57,48 m e azimute plano 345°32’35” 
até o marco M-652, de coordenada N = 9.822.023,18m e e = 807.980,59m; 
88,38 m e azimute plano 346°12’50” até o marco M-653, de coordenada N 
= 9.822.109,01m e e = 807.959,53m; 0,21 m e azimute plano 343°18’03” 
até o marco M-654, de coordenada N = 9.822.109,21m e e = 807.959,47m; 
32,38 m e azimute plano 349°13’53” até o marco M-655, de coordenada N 
= 9.822.141,02m e e = 807.953,42m; 35,13 m e azimute plano 349°12’18” 
até o marco M-656, de coordenada N = 9.822.175,53m e e = 807.946,84m; 
38,80 m e azimute plano 352°12’30” até o marco M-657, de coordenada N 
= 9.822.213,97m e e = 807.941,58m; 31,93 m e azimute plano 352°24’19” 
até o marco M-658, de coordenada N = 9.822.245,62m e e = 807.937,36m; 
15,10 m e azimute plano 353°43’37” até o marco M-659, de coordenada N 
= 9.822.260,63m e e = 807.935,71m; 13,58 m e azimute plano 353°47’08” 
até o marco M-660, de coordenada N = 9.822.274,13m e e = 807.934,24m; 
0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-661, de coordenada N 
= 9.822.274,13m e e = 807.934,23m; 2,78 m e azimute plano 353°47’48” 
até o marco M-662, de coordenada N = 9.822.276,89m e e = 807.933,93m; 
27,26 m e azimute plano 353°42’14” até o marco M-663, de coordenada N 
= 9.822.303,99m e e = 807.930,94m; 94,76 m e azimute plano 353°42’19” 
até o marco M-664, de coordenada N = 9.822.398,18m e e = 807.920,55m; 
18,14 m e azimute plano 352°33’28” até o marco M-665, de coordenada N 
= 9.822.416,17m e e = 807.918,20m; segue pela faixa de domínio pela 
Margem direita (sentido Norte/ leste e Norte/ Nordeste) do ramal do 
bronze, com a seguinte distância 0,32 m e azimute plano 95°21’21” até o 
marco M-666, de coordenada N = 9.822.416,14m e e = 807.918,52m; 
18,64 m e azimute plano 91°59’54” até o marco M-667, de coordenada N 
= 9.822.415,49m e e = 807.937,15m; 23,04 m e azimute plano 95°43’49” 
até o marco M-668, de coordenada N = 9.822.413,19m e e = 807.960,07m; 
0,23 m e azimute plano 94°58’11” até o marco M-669, de coordenada N = 
9.822.413,17m e e = 807.960,30m; 29,82 m e azimute plano 93°48’28” 
até o marco M-670, de coordenada N = 9.822.411,19m e e = 807.990,05m; 



100  diário oficial Nº 34.942 Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

27,26 m e azimute plano 94°07’23” até o marco M-671, de coordenada N 
= 9.822.409,23m e e = 808.017,24m; 24,80 m e azimute plano 98°04’05” 
até o marco M-672, de coordenada N = 9.822.405,75m e e = 808.041,79m; 
4,08 m e azimute plano 98°01’51” até o marco M-673, de coordenada N = 
9.822.405,18m e e = 808.045,83m; 8,61 m e azimute plano 98°04’59” até 
o marco M-674, de coordenada N = 9.822.403,97m e e = 808.054,35m; 
20,03 m e azimute plano 98°31’35” até o marco M-675, de coordenada N 
= 9.822.401,00m e e = 808.074,16m; 0,17 m e azimute plano 96°42’35” 
até o marco M-676, de coordenada N = 9.822.400,98m e e = 808.074,33m; 
34,48 m e azimute plano 97°07’52” até o marco M-677, de coordenada N 
= 9.822.396,70m e e = 808.108,54m; 11,83 m e azimute plano 100°19’20” 
até o marco M-678, de coordenada N = 9.822.394,58m e e = 808.120,18m; 
2,70 m e azimute plano 100°13’44” até o marco M-679, de coordenada N 
= 9.822.394,10m e e = 808.122,84m; 18,55 m e azimute plano 101°18’58” 
até o marco M-680, de coordenada N = 9.822.390,46m e e = 808.141,03m; 
20,59 m e azimute plano 100°12’46” até o marco M-681, de coordenada N 
= 9.822.386,81m e e = 808.161,29m; 0,41 m e azimute plano 98°19’32” 
até o marco M-682, de coordenada N = 9.822.386,75m e e = 808.161,70m; 
19,99 m e azimute plano 96°39’59” até o marco M-683, de coordenada N 
= 9.822.384,43m e e = 808.181,55m; 0,18 m e azimute plano 96°20’25” 
até o marco M-684, de coordenada N = 9.822.384,41m e e = 808.181,73m; 
21,91 m e azimute plano 95°11’06” até o marco M-685, de coordenada N 
= 9.822.382,43m e e = 808.203,55m; 0,29 m e azimute plano 93°56’43” 
até o marco M-686, de coordenada N = 9.822.382,41m e e = 808.203,84m; 
33,52 m e azimute plano 92°50’19” até o marco M-687, de coordenada N 
= 9.822.380,75m e e = 808.237,32m; 23,23 m e azimute plano 91°37’41” 
até o marco M-688, de coordenada N = 9.822.380,09m e e = 808.260,54m; 
23,36 m e azimute plano 91°37’09” até o marco M-689, de coordenada N 
= 9.822.379,43m e e = 808.283,89m; 19,40 m e azimute plano 93°48’44” 
até o marco M-690, de coordenada N = 9.822.378,14m e e = 808.303,25m; 
35,23 m e azimute plano 99°38’29” até o marco M-691, de coordenada N 
= 9.822.372,24m e e = 808.337,98m; 12,19 m e azimute plano 99°12’26” 
até o marco M-692, de coordenada N = 9.822.370,29m e e = 808.350,01m; 
13,01 m e azimute plano 102°58’06” até o marco M-693, de coordenada N 
= 9.822.367,37m e e = 808.362,69m; 0,41 m e azimute plano 101°18’36” 
até o marco M-694, de coordenada N = 9.822.367,29m e e = 808.363,09m; 
15,74 m e azimute plano 99°19’29” até o marco M-695, de coordenada N 
= 9.822.364,74m e e = 808.378,62m; 35,03 m e azimute plano 99°17’54” 
até o marco M-696, de coordenada N = 9.822.359,08m e e = 808.413,19m; 
48,98 m e azimute plano 99°32’35” até o marco M-697, de coordenada N 
= 9.822.350,96m e e = 808.461,49m; 20,34 m e azimute plano 107°43’20” 
até o marco M-698, de coordenada N = 9.822.344,77m e e = 808.480,86m; 
0,52 m e azimute plano 105°38’32” até o marco M-699, de coordenada N 
= 9.822.344,63m e e = 808.481,36m; 32,88 m e azimute plano 103°29’28” 
até o marco M-700, de coordenada N = 9.822.336,96m e e = 808.513,33m; 
16,54 m e azimute plano 103°27’24” até o marco M-701, de coordenada N 
= 9.822.333,11m e e = 808.529,42m; 48,07 m e azimute plano 102°53’50” 
até o marco M-702, de coordenada N = 9.822.322,38m e e = 808.576,28m; 
0,36 m e azimute plano 101°18’36” até o marco M-703, de coordenada N 
= 9.822.322,31m e e = 808.576,63m; 0,21 m e azimute plano 98°07’48” 
até o marco M-704, de coordenada N = 9.822.322,28m e e = 808.576,84m; 
33,08 m e azimute plano 98°13’15” até o marco M-705, de coordenada N 
= 9.822.317,55m e e = 808.609,58m; 57,33 m e azimute plano 101°32’28” 
até o marco M-706, de coordenada N = 9.822.306,08m e e = 808.665,75m; 
3,45 m e azimute plano 101°32’17” até o marco M-707, de coordenada N 
= 9.822.305,39m e e = 808.669,13m; 34,67 m e azimute plano 101°25’47” 
até o marco M-708, de coordenada N = 9.822.298,52m e e = 808.703,11m; 
49,75 m e azimute plano 100°35’14” até o marco M-709, de coordenada N 
= 9.822.289,38m e e = 808.752,01m; 0,22 m e azimute plano 100°18’17” 
até o marco M-710, de coordenada N = 9.822.289,34m e e = 808.752,23m; 
32,10 m e azimute plano 98°31’35” até o marco M-711, de coordenada N 
= 9.822.284,58m e e = 808.783,98m; 1,03 m e azimute plano 94°26’28” 
até o marco M-712, de coordenada N = 9.822.284,50m e e = 808.785,01m; 
9,04 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-713, de coordenada N = 
9.822.284,50m e e = 808.794,05m; 81,28 m e azimute plano 97°57’45” 
até o marco M-714, de coordenada N = 9.822.273,24m e e = 808.874,55m; 
18,38 m e azimute plano 97°58’33” até o marco M-715, de coordenada N 
= 9.822.270,69m e e = 808.892,75m; 50,15 m e azimute plano 98°38’50” 
até o marco M-716, de coordenada N = 9.822.263,15m e e = 808.942,33m; 
29,73 m e azimute plano 98°20’04” até o marco M-717, de coordenada N 
= 9.822.258,84m e e = 808.971,75m; 31,59 m e azimute plano 104°23’17” 
até o marco M-718, de coordenada N = 9.822.250,99m e e = 809.002,35m; 
0,17 m e azimute plano 103°14’26” até o marco M-719, de coordenada N 
= 9.822.250,95m e e = 809.002,52m; 24,84 m e azimute plano 102°56’03” 
até o marco M-720, de coordenada N = 9.822.245,39m e e = 809.026,73m; 
0,37 m e azimute plano 101°00’13” até o marco M-721, de coordenada N 
= 9.822.245,32m e e = 809.027,09m; 14,12 m e azimute plano 99°49’45” 
até o marco M-722, de coordenada N = 9.822.242,91m e e = 809.041,00m; 
16,11 m e azimute plano 99°49’51” até o marco M-723, de coordenada N 
= 9.822.240,16m e e = 809.056,87m; 0,36 m e azimute plano 99°27’44” 
até o marco M-724, de coordenada N = 9.822.240,10m e e = 809.057,23m; 
19,99 m e azimute plano 96°50’13” até o marco M-725, de coordenada N 
= 9.822.237,72m e e = 809.077,08m; 0,25 m e azimute plano 94°34’26” 
até o marco M-726, de coordenada N = 9.822.237,70m e e = 809.077,33m; 
19,12 m e azimute plano 94°46’16” até o marco M-727, de coordenada N 
= 9.822.236,11m e e = 809.096,38m; 0,58 m e azimute plano 91°58’30” 
até o marco M-728, de coordenada N = 9.822.236,09m e e = 809.096,96m; 
0,48 m e azimute plano 88°48’23” até o marco M-729, de coordenada N = 
9.822.236,10m e e = 809.097,44m; 11,54 m e azimute plano 86°01’27” 
até o marco M-730, de coordenada N = 9.822.236,90m e e = 809.108,95m; 
1,11 m e azimute plano 81°43’27” até o marco M-731, de coordenada N = 
9.822.237,06m e e = 809.110,05m; 1,11 m e azimute plano 72°12’58” até 

o marco M-732, de coordenada N = 9.822.237,40m e e = 809.111,11m; 
11,57 m e azimute plano 67°52’03” até o marco M-733, de coordenada N 
= 9.822.241,76m e e = 809.121,83m; 0,95 m e azimute plano 63°42’19” 
até o marco M-734, de coordenada N = 9.822.242,18m e e = 809.122,68m; 
0,16 m e azimute plano 60°15’18” até o marco M-735, de coordenada N = 
9.822.242,26m e e = 809.122,82m; 13,00 m e azimute plano 58°43’08” 
até o marco M-736, de coordenada N = 9.822.249,01m e e = 809.133,93m; 
0,43 m e azimute plano 56°18’36” até o marco M-737, de coordenada N = 
9.822.249,25m e e = 809.134,29m; 9,43 m e azimute plano 55°13’55” até 
o marco M-738, de coordenada N = 9.822.254,63m e e = 809.142,04m; 
7,09 m e azimute plano 82°12’47” até o marco M-739, de coordenada N = 
9.822.255,59m e e = 809.149,06m; 12,33 m e azimute plano 82°52’09” 
até o marco M-740, de coordenada N = 9.822.257,12m e e = 809.161,29m; 
9,89 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-741, de coordenada N = 
9.822.257,12m e e = 809.171,18m; 7,93 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-742, de coordenada N = 9.822.257,12m e e = 809.179,11m; 
0,62 m e azimute plano 87°13’47” até o marco M-743, de coordenada N = 
9.822.257,15m e e = 809.179,73m; 17,93 m e azimute plano 84°56’40” 
até o marco M-744, de coordenada N = 9.822.258,73m e e = 809.197,59m; 
0,61 m e azimute plano 82°24’19” até o marco M-745, de coordenada N = 
9.822.258,81m e e = 809.198,19m; 1,25 m e azimute plano 74°44’42” até 
o marco M-746, de coordenada N = 9.822.259,14m e e = 809.199,40m; 
13,60 m e azimute plano 69°25’09” até o marco M-747, de coordenada N 
= 9.822.263,92m e e = 809.212,13m; 1,15 m e azimute plano 64°46’20” 
até o marco M-748, de coordenada N = 9.822.264,41m e e = 809.213,17m; 
1,16 m e azimute plano 55°29’29” até o marco M-749, de coordenada N = 
9.822.265,07m e e = 809.214,13m; 11,87 m e azimute plano 50°26’08” 
até o marco M-750, de coordenada N = 9.822.272,63m e e = 809.223,28m; 
1,06 m e azimute plano 45°45’50” até o marco M-751, de coordenada N = 
9.822.273,37m e e = 809.224,04m; 1,06 m e azimute plano 36°58’39” até 
o marco M-752, de coordenada N = 9.822.274,22m e e = 809.224,68m; 
1,07 m e azimute plano 28°28’56” até o marco M-753, de coordenada N = 
9.822.275,16m e e = 809.225,19m; 19,79 m e azimute plano 24°05’30” 
até o marco M-754, de coordenada N = 9.822.293,23m e e = 809.233,27m; 
17,64 m e azimute plano 34°22’29” até o marco M-755, de coordenada N 
= 9.822.307,79m e e = 809.243,23m; 0,54 m e azimute plano 32°13’44” 
até o marco M-756, de coordenada N = 9.822.308,25m e e = 809.243,52m; 
0,33 m e azimute plano 27°21’00” até o marco M-757, de coordenada N = 
9.822.308,54m e e = 809.243,67m; 28,58 m e azimute plano 27°16’56” 
até o marco M-758, de coordenada N = 9.822.333,94m e e = 809.256,77m; 
0,21 m e azimute plano 27°45’31” até o marco M-759, de coordenada N = 
9.822.334,13m e e = 809.256,87m; 19,10 m e azimute plano 25°29’30” 
até o marco M-760, de coordenada N = 9.822.351,37m e e = 809.265,09m; 
42,92 m e azimute plano 29°37’03” até o marco M-761, de coordenada N 
= 9.822.388,68m e e = 809.286,30m; 21,71 m e azimute plano 32°53’32” 
até o marco M-762, de coordenada N = 9.822.406,91m e e = 809.298,09m; 
5,50 m e azimute plano 32°49’22” até o marco M-763, de coordenada N = 
9.822.411,53m e e = 809.301,07m; 11,34 m e azimute plano 32°54’19” 
até o marco M-764, de coordenada N = 9.822.421,05m e e = 809.307,23m; 
0,35 m e azimute plano 30°57’50” até o marco M-765, de coordenada N = 
9.822.421,35m e e = 809.307,41m; 0,18 m e azimute plano 29°21’28” até 
o marco M-766, de coordenada N = 9.822.421,51m e e = 809.307,50m; 
25,75 m e azimute plano 28°32’09” até o marco M-767, de coordenada N 
= 9.822.444,13m e e = 809.319,80m; 0,89 m e azimute plano 25°07’59” 
até o marco M-768, de coordenada N = 9.822.444,94m e e = 809.320,18m; 
36,27 m e azimute plano 21°12’32” até o marco M-769, de coordenada N 
= 9.822.478,75m e e = 809.333,30m; 0,88 m e azimute plano 17°11’55” 
até o marco M-770, de coordenada N = 9.822.479,59m e e = 809.333,56m; 
25,70 m e azimute plano 13°23’14” até o marco M-771, de coordenada N 
= 9.822.504,59m e e = 809.339,51m; 1,05 m e azimute plano 9°17’01” 
até o marco M-772, de coordenada N = 9.822.505,63m e e = 809.339,68m; 
1,06 m e azimute plano 0°32’26” até o marco M-773, de coordenada N = 
9.822.506,69m e e = 809.339,69m; 1,05 m e azimute plano 351°47’34” 
até o marco M-774, de coordenada N = 9.822.507,73m e e = 809.339,54m; 
1,06 m e azimute plano 342°56’14” até o marco M-775, de coordenada N 
= 9.822.508,74m e e = 809.339,23m; 1,05 m e azimute plano 334°39’14” 
até o marco M-776, de coordenada N = 9.822.509,69m e e = 809.338,78m; 
6,38 m e azimute plano 330°17’59” até o marco M-777, de coordenada N 
= 9.822.515,23m e e = 809.335,62m; 15,52 m e azimute plano 330°33’43” 
até o marco M-778, de coordenada N = 9.822.528,75m e e = 809.327,99m; 
1,85 m e azimute plano 330°31’27” até o marco M-779, de coordenada N 
= 9.822.530,36m e e = 809.327,08m; 15,93 m e azimute plano 336°48’56” 
até o marco M-780, de coordenada N = 9.822.545,00m e e = 809.320,81m; 
12,88 m e azimute plano 5°58’18” até o marco M-781, de coordenada N = 
9.822.557,81m e e = 809.322,15m; 8,87 m e azimute plano 13°30’12” até 
o marco M-782, de coordenada N = 9.822.566,43m e e = 809.324,22m; 
22,56 m e azimute plano 27°50’54” até o marco M-783, de coordenada N 
= 9.822.586,38m e e = 809.334,76m; 0,35 m e azimute plano 27°17’58” 
até o marco M-784, de coordenada N = 9.822.586,69m e e = 809.334,92m; 
0,32 m e azimute plano 28°10’43” até o marco M-785, de coordenada N = 
9.822.586,97m e e = 809.335,07m; 30,27 m e azimute plano 25°12’08” 
até o marco M-786, de coordenada N = 9.822.614,36m e e = 809.347,96m; 
0,64 m e azimute plano 22°08’08” até o marco M-787, de coordenada N = 
9.822.614,95m e e = 809.348,20m; 0,22 m e azimute plano 20°51’16” até 
o marco M-788, de coordenada N = 9.822.615,16m e e = 809.348,28m; 
22,45 m e azimute plano 18°06’44” até o marco M-789, de coordenada N 
= 9.822.636,50m e e = 809.355,26m; 17,20 m e azimute plano 26°33’54” 
até o marco M-790, de coordenada N = 9.822.651,88m e e = 809.362,95m; 
32,09 m e azimute plano 27°12’14” até o marco M-791, de coordenada N 
= 9.822.680,42m e e = 809.377,62m; 0,54 m e azimute plano 25°08’41” 
até o marco M-792, de coordenada N = 9.822.680,91m e e = 809.377,85m; 
19,63 m e azimute plano 22°45’00” até o marco M-793, de coordenada N 
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= 9.822.699,01m e e = 809.385,44m; 20,40 m e azimute plano 22°45’22” 
até o marco M-794, de coordenada N = 9.822.717,82m e e = 809.393,33m; 
0,37 m e azimute plano 20°22’35” até o marco M-795, de coordenada N = 
9.822.718,17m e e = 809.393,46m; 6,61 m e azimute plano 19°20’21” até 
o marco M-796, de coordenada N = 9.822.724,41m e e = 809.395,65m; 
9,99 m e azimute plano 19°13’59” até o marco M-797, de coordenada N = 
9.822.733,84m e e = 809.398,94m; 17,50 m e azimute plano 23°43’23” 
até o marco M-798, de coordenada N = 9.822.749,86m e e = 809.405,98m; 
0,49 m e azimute plano 21°22’14” até o marco M-799, de coordenada N = 
9.822.750,32m e e = 809.406,16m; 16,90 m e azimute plano 19°16’55” 
até o marco M-800, de coordenada N = 9.822.766,27m e e = 809.411,74m; 
23,51 m e azimute plano 18°45’31” até o marco M-801, de coordenada N 
= 9.822.788,53m e e = 809.419,30m; 0,57 m e azimute plano 16°13’13” 
até o marco M-802, de coordenada N = 9.822.789,08m e e = 809.419,46m; 
29,45 m e azimute plano 14°01’53” até o marco M-803, de coordenada N 
= 9.822.817,65m e e = 809.426,60m; 0,18 m e azimute plano 12°31’44” 
até o marco M-804, de coordenada N = 9.822.817,83m e e = 809.426,64m; 
10,98 m e azimute plano 12°34’06” até o marco M-805, de coordenada N 
= 9.822.828,55m e e = 809.429,03m; 1,08 m e azimute plano 7°58’48” 
até o marco M-806, de coordenada N = 9.822.829,62m e e = 809.429,18m; 
1,08 m e azimute plano 358°56’21” até o marco M-807, de coordenada N 
= 9.822.830,70m e e = 809.429,16m; 7,55 m e azimute plano 354°49’59” 
até o marco M-808, de coordenada N = 9.822.838,22m e e = 809.428,48m; 
9,67 m e azimute plano 14°33’13” até o marco M-809, de coordenada N = 
9.822.847,58m e e = 809.430,91m; 2,77 m e azimute plano 17°27’10” até 
o marco M-810, de coordenada N = 9.822.850,22m e e = 809.431,74m; 
12,87 m e azimute plano 17°30’20” até o marco M-811, de coordenada N 
= 9.822.862,49m e e = 809.435,61m; 0,21 m e azimute plano 19°17’24” 
até o marco M-812, de coordenada N = 9.822.862,69m e e = 809.435,68m; 
4,63 m e azimute plano 15°46’32” até o marco M-813, de coordenada N = 
9.822.867,15m e e = 809.436,94m; 14,13 m e azimute plano 15°46’02” 
até o marco M-814, de coordenada N = 9.822.880,75m e e = 809.440,78m; 
20,38 m e azimute plano 19°08’15” até o marco M-815, de coordenada N 
= 9.822.900,00m e e = 809.447,46m; 0,81 m e azimute plano 15°45’04” 
até o marco M-816, de coordenada N = 9.822.900,78m e e = 809.447,68m; 
14,13 m e azimute plano 12°30’40” até o marco M-817, de coordenada N 
= 9.822.914,57m e e = 809.450,74m; 11,86 m e azimute plano 20°47’16” 
até o marco M-818, de coordenada N = 9.822.925,66m e e = 809.454,95m; 
1,26 m e azimute plano 15°08’09” até o marco M-819, de coordenada N = 
9.822.926,88m e e = 809.455,28m; 0,60 m e azimute plano 7°43’19” até 
o marco M-820, de coordenada N = 9.822.927,47m e e = 809.455,36m; 
17,92 m e azimute plano 5°03’30” até o marco M-821, de coordenada N = 
9.822.945,32m e e = 809.456,94m; 21,51 m e azimute plano 5°18’28” até 
o marco M-822, de coordenada N = 9.822.966,74m e e = 809.458,93m; 
0,56 m e azimute plano 3°03’59” até o marco M-823, de coordenada N = 
9.822.967,30m e e = 809.458,96m; 20,64 m e azimute plano 0°43’18” até 
o marco M-824, de coordenada N = 9.822.987,94m e e = 809.459,22m; 
11,15 m e azimute plano 0°40’05” até o marco M-825, de coordenada N = 
9.822.999,09m e e = 809.459,35m; 13,49 m e azimute plano 0°00’00” até 
o marco M-826, de coordenada N = 9.823.012,58m e e = 809.459,35m; 
27,32 m e azimute plano 0°50’20” até o marco M-827, de coordenada N = 
9.823.039,90m e e = 809.459,75m; 31,99 m e azimute plano 0°59’06” até 
o marco M-828, de coordenada N = 9.823.071,89m e e = 809.460,30m; 
14,50 m e azimute plano 0°56’54” até o marco M-829, de coordenada N = 
9.823.086,39m e e = 809.460,54m; 0,49 m e azimute plano 358°49’51” 
até o marco M-830, de coordenada N = 9.823.086,88m e e = 809.460,53m; 
45,33 m e azimute plano 356°29’01” até o marco M-831, de coordenada N 
= 9.823.132,12m e e = 809.457,75m; 0,80 m e azimute plano 353°30’02” 
até o marco M-832, de coordenada N = 9.823.132,91m e e = 809.457,66m; 
0,29 m e azimute plano 347°54’19” até o marco M-833, de coordenada N 
= 9.823.133,19m e e = 809.457,60m; 10,56 m e azimute plano 347°38’52” 
até o marco M-834, de coordenada N = 9.823.143,51m e e = 809.455,34m; 
26,42 m e azimute plano 347°36’19” até o marco M-835, de coordenada N 
= 9.823.169,31m e e = 809.449,67m; 0,48 m e azimute plano 345°22’45” 
até o marco M-836, de coordenada N = 9.823.169,77m e e = 809.449,55m; 
26,52 m e azimute plano 343°42’16” até o marco M-837, de coordenada N 
= 9.823.195,22m e e = 809.442,11m; 22,68 m e azimute plano 349°38’11” 
até o marco M-838, de coordenada N = 9.823.217,53m e e = 809.438,03m; 
10,04 m e azimute plano 349°37’07” até o marco M-839, de coordenada N 
= 9.823.227,41m e e = 809.436,22m; 0,17 m e azimute plano 349°59’31” 
até o marco M-840, de coordenada N = 9.823.227,58m e e = 809.436,19m; 
28,18 m e azimute plano 348°12’13” até o marco M-841, de coordenada N 
= 9.823.255,16m e e = 809.430,43m; 0,17 m e azimute plano 349°59’31” 
até o marco M-842, de coordenada N = 9.823.255,33m e e = 809.430,40m; 
21,73 m e azimute plano 346°48’28” até o marco M-843, de coordenada N 
= 9.823.276,49m e e = 809.425,44m; 0,37 m e azimute plano 344°28’33” 
até o marco M-844, de coordenada N = 9.823.276,85m e e = 809.425,34m; 
5,50 m e azimute plano 343°50’23” até o marco M-845, de coordenada N 
= 9.823.282,13m e e = 809.423,81m; 18,26 m e azimute plano 343°50’52” 
até o marco M-846, de coordenada N = 9.823.299,67m e e = 809.418,73m; 
0,40 m e azimute plano 342°28’28” até o marco M-847, de coordenada N 
= 9.823.300,05m e e = 809.418,61m; 17,87 m e azimute plano 340°33’04” 
até o marco M-848, de coordenada N = 9.823.316,90m e e = 809.412,66m; 
14,52 m e azimute plano 340°46’44” até o marco M-849, de coordenada N 
= 9.823.330,61m e e = 809.407,88m; 7,07 m e azimute plano 349°29’06” 
até o marco M-850, de coordenada N = 9.823.337,56m e e = 809.406,59m; 
3,09 m e azimute plano 13°16’20” até o marco M-851, de coordenada N = 
9.823.340,57m e e = 809.407,30m; 5,51 m e azimute plano 32°59’52” até 
o marco M-852, de coordenada N = 9.823.345,19m e e = 809.410,30m; 
4,73 m e azimute plano 51°52’12” até o marco M-853, de coordenada N = 
9.823.348,11m e e = 809.414,02m; 1,19 m e azimute plano 47°02’43” até 
o marco M-854, de coordenada N = 9.823.348,92m e e = 809.414,89m; 

1,19 m e azimute plano 37°09’30” até o marco M-855, de coordenada N = 
9.823.349,87m e e = 809.415,61m; 4,48 m e azimute plano 32°14’09” até 
o marco M-856, de coordenada N = 9.823.353,66m e e = 809.418,00m; 
2,96 m e azimute plano 32°17’34” até o marco M-857, de coordenada N = 
9.823.356,16m e e = 809.419,58m; 0,93 m e azimute plano 28°13’02” até 
o marco M-858, de coordenada N = 9.823.356,98m e e = 809.420,02m; 
0,94 m e azimute plano 21°07’29” até o marco M-859, de coordenada N = 
9.823.357,86m e e = 809.420,36m; 6,54 m e azimute plano 16°53’02” até 
o marco M-860, de coordenada N = 9.823.364,12m e e = 809.422,26m; 
3,20 m e azimute plano 39°33’13” até o marco M-861, de coordenada N = 
9.823.366,59m e e = 809.424,30m; 1,96 m e azimute plano 39°37’06” até 
o marco M-862, de coordenada N = 9.823.368,10m e e = 809.425,55m; 
1,67 m e azimute plano 39°24’36” até o marco M-863, de coordenada N = 
9.823.369,39m e e = 809.426,61m; 9,45 m e azimute plano 66°13’42” até 
o marco M-864, de coordenada N = 9.823.373,20m e e = 809.435,26m; 
deste, segue confrontando com o limite da gleba estadual santa Maria, 
com a seguinte distância: 15,64 m e azimute plano 6°29’53” até o marco 
M-865, de coordenada N = 9.823.388,74m e e = 809.437,03m; 4,48 m e 
azimute plano 6°32’17” até o marco M-866, de coordenada N = 
9.823.393,19m e e = 809.437,54m; 4,07 m e azimute plano 6°29’45” até 
o marco M-867, de coordenada N = 9.823.397,23m e e = 809.438,00m; 
42,66 m e azimute plano 6°30’01” até o marco M-868, de coordenada N = 
9.823.439,62m e e = 809.442,83m; 29,96 m e azimute plano 6°29’47” até 
o marco M-869, de coordenada N = 9.823.469,39m e e = 809.446,22m; 
50,77 m e azimute plano 6°30’12” até o marco M-870, de coordenada N = 
9.823.519,83m e e = 809.451,97m; 23,71 m e azimute plano 51°58’13” 
até o marco M-871, de coordenada N = 9.823.534,44m e e = 809.470,65m; 
77,59 m e azimute plano 51°58’57” até o marco M-872, de coordenada N 
= 9.823.582,23m e e = 809.531,78m; 22,99 m e azimute plano 51°58’43” 
até o marco M-873, de coordenada N = 9.823.596,39m e e = 809.549,89m; 
16,35 m e azimute plano 51°58’50” até o marco M-874, de coordenada N 
= 9.823.606,46m e e = 809.562,77m; 39,17 m e azimute plano 51°58’39” 
até o marco M-875, de coordenada N = 9.823.630,59m e e = 809.593,63m; 
33,81 m e azimute plano 51°59’29” até o marco M-876, de coordenada N 
= 9.823.651,41m e e = 809.620,27m; 27,94 m e azimute plano 51°58’39” 
até o marco M-877, de coordenada N = 9.823.668,62m e e = 809.642,28m; 
1,77 m e azimute plano 52°05’48” até o marco M-878, de coordenada N = 
9.823.669,71m e e = 809.643,68m; 95,67 m e azimute plano 51°58’44” 
até o marco M-879, de coordenada N = 9.823.728,64m e e = 809.719,05m; 
1,09 m e azimute plano 52°04’44” até o marco M-880, de coordenada N = 
9.823.729,31m e e = 809.719,91m; 2,82 m e azimute plano 51°54’40” até 
o marco M-881, de coordenada N = 9.823.731,05m e e = 809.722,13m; 
46,42 m e azimute plano 51°58’56” até o marco M-882, de coordenada N 
= 9.823.759,64m e e = 809.758,70m; 2,92 m e azimute plano 51°57’11” 
até o marco M-883, de coordenada N = 9.823.761,44m e e = 809.761,00m; 
8,06 m e azimute plano 102°53’56” até o marco M-884, de coordenada N 
= 9.823.759,64m e e = 809.768,86m; 30,99 m e azimute plano 102°53’02” 
até o marco M-885, de coordenada N = 9.823.752,73m e e = 809.799,07m; 
0,61 m e azimute plano 103°20’55” até o marco M-886, de coordenada N 
= 9.823.752,59m e e = 809.799,66m; 103,34 m e azimute plano 
102°52’57” até o marco M-887, de coordenada N = 9.823.729,55m e e = 
809.900,40m; 6,91 m e azimute plano 102°52’13” até o marco M-888, de 
coordenada N = 9.823.728,01m e e = 809.907,14m; 31,31 m e azimute 
plano 102°52’56” até o marco M-889, de coordenada N = 9.823.721,03m 
e e = 809.937,66m; 4,58 m e azimute plano 102°51’15” até o marco 
M-890, de coordenada N = 9.823.720,01m e e = 809.942,13m; 35,93 m 
e azimute plano 102°53’56” até o marco M-891, de coordenada N = 
9.823.711,99m e e = 809.977,15m; 0,13 m e azimute plano 77°00’19” até 
o marco M-892, de coordenada N = 9.823.712,02m e e = 809.977,28m; 
0,25 m e azimute plano 78°41’24” até o marco M-893, de coordenada N = 
9.823.712,07m e e = 809.977,53m; 0,22 m e azimute plano 79°41’43” até 
o marco M-894, de coordenada N = 9.823.712,11m e e = 809.977,75m; 
18,72 m e azimute plano 81°53’30” até o marco M-895, de coordenada N 
= 9.823.714,75m e e = 809.996,28m; 0,68 m e azimute plano 84°07’21” 
até o marco M-896, de coordenada N = 9.823.714,82m e e = 809.996,96m; 
2,60 m e azimute plano 87°34’39” até o marco M-897, de coordenada N = 
9.823.714,93m e e = 809.999,56m; 28,34 m e azimute plano 87°31’57” 
até o marco M-898, de coordenada N = 9.823.716,15m e e = 810.027,87m; 
7,27 m e azimute plano 87°33’18” até o marco M-899, de coordenada N = 
9.823.716,46m e e = 810.035,13m; 15,04 m e azimute plano 84°21’14” 
até o marco M-900, de coordenada N = 9.823.717,94m e e = 810.050,10m; 
11,56 m e azimute plano 84°20’19” até o marco M-901, de coordenada N 
= 9.823.719,08m e e = 810.061,60m; 2,82 m e azimute plano 82°14’38” 
até o marco M-902, de coordenada N = 9.823.719,46m e e = 810.064,39m; 
43,25 m e azimute plano 82°13’33” até o marco M-903, de coordenada N 
= 9.823.725,31m e e = 810.107,24m; 30,87 m e azimute plano 78°55’36” 
até o marco M-904, de coordenada N = 9.823.731,24m e e = 810.137,54m; 
0,99 m e azimute plano 83°35’44” até o marco M-905, de coordenada N = 
9.823.731,35m e e = 810.138,52m; 15,46 m e azimute plano 87°33’14” 
até o marco M-906, de coordenada N = 9.823.732,01m e e = 810.153,97m; 
1,49 m e azimute plano 86°09’37” até o marco M-907, de coordenada N = 
9.823.732,11m e e = 810.155,46m; 13,00 m e azimute plano 86°04’28” 
até o marco M-908, de coordenada N = 9.823.733,00m e e = 810.168,43m; 
4,77 m e azimute plano 85°54’52” até o marco M-909, de coordenada N = 
9.823.733,34m e e = 810.173,19m; 8,78 m e azimute plano 85°57’06” até 
o marco M-910, de coordenada N = 9.823.733,96m e e = 810.181,95m; 
5,08 m e azimute plano 80°07’46” até o marco M-911, de coordenada N = 
9.823.734,83m e e = 810.186,95m; 9,63 m e azimute plano 80°08’12” até 
o marco M-912, de coordenada N = 9.823.736,48m e e = 810.196,44m; 
15,12 m e azimute plano 73°52’02” até o marco M-913, de coordenada N 
= 9.823.740,68m e e = 810.210,96m; 0,16 m e azimute plano 75°04’07” 
até o marco M-914, de coordenada N = 9.823.740,72m e e = 810.211,11m; 
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8,63 m e azimute plano 75°09’30” até o marco M-915, de coordenada N = 
9.823.742,93m e e = 810.219,45m; 7,97 m e azimute plano 75°09’40” até 
o marco M-916, de coordenada N = 9.823.744,97m e e = 810.227,15m; 
14,51 m e azimute plano 180°26’04” até o marco M-917, de coordenada N 
= 9.823.730,46m e e = 810.227,04m; deste, segue pela faixa de domínio 
pela Margem direita (sentido sudoeste/Nordeste e oeste/leste) do ramal 
transcuruçambaba, com a seguinte distância 12,44 m e azimute plano 
73°16’12” até o marco M-918, de coordenada N = 9.823.734,04m e e = 
810.238,95m; 6,93 m e azimute plano 72°21’00” até o marco M-919, de 
coordenada N = 9.823.736,14m e e = 810.245,55m; 14,48 m e azimute 
plano 76°15’40” até o marco M-920, de coordenada N = 9.823.739,58m e 
e = 810.259,62m; 13,95 m e azimute plano 86°08’12” até o marco M-921, 
de coordenada N = 9.823.740,52m e e = 810.273,54m; 11,27 m e azimu-
te plano 86°35’30” até o marco M-922, de coordenada N = 9.823.741,19m 
e e = 810.284,79m; 28,87 m e azimute plano 86°04’02” até o marco 
M-923, de coordenada N = 9.823.743,17m e e = 810.313,59m; 0,75 m e 
azimute plano 83°03’56” até o marco M-924, de coordenada N = 
9.823.743,26m e e = 810.314,33m; 0,43 m e azimute plano 77°54’19” até 
o marco M-925, de coordenada N = 9.823.743,35m e e = 810.314,75m; 
15,22 m e azimute plano 76°28’30” até o marco M-926, de coordenada N 
= 9.823.746,91m e e = 810.329,55m; 11,54 m e azimute plano 76°28’10” 
até o marco M-927, de coordenada N = 9.823.749,61m e e = 810.340,77m; 
21,16 m e azimute plano 78°21’20” até o marco M-928, de coordenada N 
= 9.823.753,88m e e = 810.361,49m; 0,93 m e azimute plano 74°28’33” 
até o marco M-929, de coordenada N = 9.823.754,13m e e = 810.362,39m; 
14,06 m e azimute plano 70°41’20” até o marco M-930, de coordenada N 
= 9.823.758,78m e e = 810.375,66m; 0,18 m e azimute plano 70°33’36” 
até o marco M-931, de coordenada N = 9.823.758,84m e e = 810.375,83m; 
20,16 m e azimute plano 68°53’43” até o marco M-932, de coordenada N 
= 9.823.766,10m e e = 810.394,64m; 20,55 m e azimute plano 69°33’18” 
até o marco M-933, de coordenada N = 9.823.773,28m e e = 810.413,90m; 
22,39 m e azimute plano 73°21’43” até o marco M-934, de coordenada N 
= 9.823.779,69m e e = 810.435,35m; 21,39 m e azimute plano 81°31’58” 
até o marco M-935, de coordenada N = 9.823.782,84m e e = 810.456,51m; 
11,06 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-936, de coordenada N 
= 9.823.782,84m e e = 810.467,57m; 10,76 m e azimute plano 95°16’52” 
até o marco M-937, de coordenada N = 9.823.781,85m e e = 810.478,28m; 
3,18 m e azimute plano 95°24’22” até o marco M-938, de coordenada N = 
9.823.781,55m e e = 810.481,45m; 13,61 m e azimute plano 95°33’50” 
até o marco M-939, de coordenada N = 9.823.780,23m e e = 810.495,00m; 
0,68 m e azimute plano 92°31’34” até o marco M-940, de coordenada N = 
9.823.780,20m e e = 810.495,68m; 0,53 m e azimute plano 87°50’20” até 
o marco M-941, de coordenada N = 9.823.780,22m e e = 810.496,21m; 
12,85 m e azimute plano 85°37’31” até o marco M-942, de coordenada N 
= 9.823.781,20m e e = 810.509,02m; 13,15 m e azimute plano 87°07’20” 
até o marco M-943, de coordenada N = 9.823.781,86m e e = 810.522,15m; 
0,56 m e azimute plano 84°53’52” até o marco M-944, de coordenada N = 
9.823.781,91m e e = 810.522,71m; 22,81 m e azimute plano 82°34’11” 
até o marco M-945, de coordenada N = 9.823.784,86m e e = 810.545,33m; 
18,37 m e azimute plano 85°54’36” até o marco M-946, de coordenada N 
= 9.823.786,17m e e = 810.563,65m; 31,19 m e azimute plano 85°44’01” 
até o marco M-947, de coordenada N = 9.823.788,49m e e = 810.594,75m; 
27,18 m e azimute plano 85°49’22” até o marco M-948, de coordenada N 
= 9.823.790,47m e e = 810.621,86m; 0,33 m e azimute plano 84°48’20” 
até o marco M-949, de coordenada N = 9.823.790,50m e e = 810.622,19m; 
16,65 m e azimute plano 83°10’10” até o marco M-950, de coordenada N 
= 9.823.792,48m e e = 810.638,72m; 1,16 m e azimute plano 78°00’33” 
até o marco M-951, de coordenada N = 9.823.792,72m e e = 810.639,85m; 
1,16 m e azimute plano 69°12’42” até o marco M-952, de coordenada N = 
9.823.793,13m e e = 810.640,93m; 1,16 m e azimute plano 59°27’34” até 
o marco M-953, de coordenada N = 9.823.793,72m e e = 810.641,93m; 
6,88 m e azimute plano 54°45’45” até o marco M-954, de coordenada N = 
9.823.797,69m e e = 810.647,55m; 0,58 m e azimute plano 52°44’01” até 
o marco M-955, de coordenada N = 9.823.798,04m e e = 810.648,01m; 
0,24 m e azimute plano 48°21’59” até o marco M-956, de coordenada N = 
9.823.798,20m e e = 810.648,19m; 8,90 m e azimute plano 48°03’04” até 
o marco M-957, de coordenada N = 9.823.804,15m e e = 810.654,81m; 
0,98 m e azimute plano 43°45’49” até o marco M-958, de coordenada N = 
9.823.804,86m e e = 810.655,49m; 0,48 m e azimute plano 38°17’25” até 
o marco M-959, de coordenada N = 9.823.805,24m e e = 810.655,79m; 
9,00 m e azimute plano 36°00’14” até o marco M-960, de coordenada N = 
9.823.812,52m e e = 810.661,08m; 0,73 m e azimute plano 33°15’16” até 
o marco M-961, de coordenada N = 9.823.813,13m e e = 810.661,48m; 
1,00 m e azimute plano 26°03’13” até o marco M-962, de coordenada N = 
9.823.814,03m e e = 810.661,92m; 10,69 m e azimute plano 21°47’29” 
até o marco M-963, de coordenada N = 9.823.823,96m e e = 810.665,89m; 
0,21 m e azimute plano 19°17’24” até o marco M-964, de coordenada N = 
9.823.824,16m e e = 810.665,96m; 0,47 m e azimute plano 18°26’06” até 
o marco M-965, de coordenada N = 9.823.824,61m e e = 810.666,11m; 
13,09 m e azimute plano 16°09’00” até o marco M-966, de coordenada N 
= 9.823.837,18m e e = 810.669,75m; 0,45 m e azimute plano 14°02’10” 
até o marco M-967, de coordenada N = 9.823.837,62m e e = 810.669,86m; 
16,79 m e azimute plano 12°24’51” até o marco M-968, de coordenada N 
= 9.823.854,02m e e = 810.673,47m; 19,35 m e azimute plano 14°43’59” 
até o marco M-969, de coordenada N = 9.823.872,73m e e = 810.678,39m; 
0,58 m e azimute plano 12°50’52” até o marco M-970, de coordenada N = 
9.823.873,30m e e = 810.678,52m; 0,22 m e azimute plano 7°45’55” até 
o marco M-971, de coordenada N = 9.823.873,52m e e = 810.678,55m; 
11,70 m e azimute plano 8°09’28” até o marco M-972, de coordenada N = 
9.823.885,10m e e = 810.680,21m; 0,37 m e azimute plano 6°10’13” até 
o marco M-973, de coordenada N = 9.823.885,47m e e = 810.680,25m; 
14,94 m e azimute plano 5°04’10” até o marco M-974, de coordenada N = 

9.823.900,35m e e = 810.681,57m; 0,62 m e azimute plano 2°46’13” até 
o marco M-975, de coordenada N = 9.823.900,97m e e = 810.681,60m; 
12,57 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-976, de coordenada N = 
9.823.913,54m e e = 810.681,60m; 0,53 m e azimute plano 357°50’20” 
até o marco M-977, de coordenada N = 9.823.914,07m e e = 810.681,58m; 
12,97 m e azimute plano 355°34’39” até o marco M-978, de coordenada N 
= 9.823.927,00m e e = 810.680,58m; 9,17 m e azimute plano 355°11’04” 
até o marco M-979, de coordenada N = 9.823.936,14m e e = 810.679,81m; 
6,42 m e azimute plano 355°05’18” até o marco M-980, de coordenada N 
= 9.823.942,54m e e = 810.679,26m; 21,07 m e azimute plano 355°40’20” 
até o marco M-981, de coordenada N = 9.823.963,55m e e = 810.677,67m; 
0,79 m e azimute plano 355°39’24” até o marco M-982, de coordenada N 
= 9.823.964,34m e e = 810.677,61m; 0,20 m e azimute plano 354°17’22” 
até o marco M-983, de coordenada N = 9.823.964,54m e e = 810.677,59m; 
28,28 m e azimute plano 353°58’15” até o marco M-984, de coordenada N 
= 9.823.992,66m e e = 810.674,62m; 0,37 m e azimute plano 352°18’14” 
até o marco M-985, de coordenada N = 9.823.993,03m e e = 810.674,57m; 
10,18 m e azimute plano 350°50’35” até o marco M-986, de coordenada N 
= 9.824.003,08m e e = 810.672,95m; 9,72 m e azimute plano 354°16’19” 
até o marco M-987, de coordenada N = 9.824.012,75m e e = 810.671,98m; 
11,30 m e azimute plano 354°55’30” até o marco M-988, de coordenada N 
= 9.824.024,01m e e = 810.670,98m; 6,38 m e azimute plano 354°03’58” 
até o marco M-989, de coordenada N = 9.824.030,36m e e = 810.670,32m; 
0,92 m e azimute plano 350°01’41” até o marco M-990, de coordenada N 
= 9.824.031,27m e e = 810.670,16m; 0,93 m e azimute plano 342°32’10” 
até o marco M-991, de coordenada N = 9.824.032,16m e e = 810.669,88m; 
0,93 m e azimute plano 335°05’43” até o marco M-992, de coordenada N 
= 9.824.033,00m e e = 810.669,49m; 7,62 m e azimute plano 331°06’48” 
até o marco M-993, de coordenada N = 9.824.039,67m e e = 810.665,81m; 
0,27 m e azimute plano 331°33’25” até o marco M-994, de coordenada N 
= 9.824.039,91m e e = 810.665,68m; 10,10 m e azimute plano 328°24’13” 
até o marco M-995, de coordenada N = 9.824.048,51m e e = 810.660,39m; 
9,07 m e azimute plano 328°20’34” até o marco M-996, de coordenada N 
= 9.824.056,23m e e = 810.655,63m; 8,32 m e azimute plano 345°05’43” 
até o marco M-997, de coordenada N = 9.824.064,27m e e = 810.653,49m; 
8,28 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-998, de coordenada N = 
9.824.072,55m e e = 810.653,49m; 11,16 m e azimute plano 6°31’58” até 
o marco M-999, de coordenada N = 9.824.083,64m e e = 810.654,76m; 
12,28 m e azimute plano 7°57’31” até o marco M-1000, de coordenada N 
= 9.824.095,80m e e = 810.656,46m; 1,22 m e azimute plano 7°59’51” 
até o marco M-1001, de coordenada N = 9.824.097,01m e e = 
810.656,63m; 14,27 m e azimute plano 7°51’07” até o marco M-1002, de 
coordenada N = 9.824.111,15m e e = 810.658,58m; 0,55 m e azimute 
plano 6°13’33” até o marco M-1003, de coordenada N = 9.824.111,70m e 
e = 810.658,64m; 9,34 m e azimute plano 3°18’58” até o marco M-1004, 
de coordenada N = 9.824.121,02m e e = 810.659,18m; 13,69 m e azimu-
te plano 90°00’00” até o marco M-1005, de coordenada N = 9.824.121,02m 
e e = 810.672,87m; 0,28 m e azimute plano 87°57’17” até o marco 
M-1006, de coordenada N = 9.824.121,03m e e = 810.673,15m; 20,26 m 
e azimute plano 87°45’53” até o marco M-1007, de coordenada N = 
9.824.121,82m e e = 810.693,39m; 0,58 m e azimute plano 85°04’22” até 
o marco M-1008, de coordenada N = 9.824.121,87m e e = 810.693,97m; 
28,36 m e azimute plano 82°58’22” até o marco M-1009, de coordenada N 
= 9.824.125,34m e e = 810.722,12m; 16,75 m e azimute plano 96°28’48” 
até o marco M-1010, de coordenada N = 9.824.123,45m e e = 
810.738,76m; 0,48 m e azimute plano 94°45’49” até o marco M-1011, de 
coordenada N = 9.824.123,41m e e = 810.739,24m; 12,21 m e azimute 
plano 92°32’04” até o marco M-1012, de coordenada N = 9.824.122,87m 
e e = 810.751,44m; 0,31 m e azimute plano 91°50’51” até o marco 
M-1013, de coordenada N = 9.824.122,86m e e = 810.751,75m; 0,97 m 
e azimute plano 85°52’21” até o marco M-1014, de coordenada N = 
9.824.122,93m e e = 810.752,72m; 9,93 m e azimute plano 81°57’05” até 
o marco M-1015, de coordenada N = 9.824.124,32m e e = 810.762,55m; 
0,24 m e azimute plano 82°52’30” até o marco M-1016, de coordenada N 
= 9.824.124,35m e e = 810.762,79m; 0,49 m e azimute plano 77°05’33” 
até o marco M-1017, de coordenada N = 9.824.124,46m e e = 
810.763,27m; 11,26 m e azimute plano 75°57’50” até o marco M-1018, de 
coordenada N = 9.824.127,19m e e = 810.774,19m; 0,53 m e azimute 
plano 73°36’38” até o marco M-1019, de coordenada N = 9.824.127,34m 
e e = 810.774,70m; 15,06 m e azimute plano 71°34’37” até o marco 
M-1020, de coordenada N = 9.824.132,10m e e = 810.788,99m; 0,24 m 
e azimute plano 70°49’16” até o marco M-1021, de coordenada N = 
9.824.132,18m e e = 810.789,22m; 23,86 m e azimute plano 69°13’59” 
até o marco M-1022, de coordenada N = 9.824.140,64m e e = 
810.811,53m; 12,64 m e azimute plano 82°19’07” até o marco M-1023, de 
coordenada N = 9.824.142,33m e e = 810.824,06m; 10,53 m e azimute 
plano 104°27’30” até o marco M-1024, de coordenada N = 9.824.139,70m 
e e = 810.834,26m; 10,39 m e azimute plano 117°27’10” até o marco 
M-1025, de coordenada N = 9.824.134,91m e e = 810.843,48m; 0,17 m 
e azimute plano 118°04’21” até o marco M-1026, de coordenada N = 
9.824.134,83m e e = 810.843,63m; 18,99 m e azimute plano 116°00’43” 
até o marco M-1027, de coordenada N = 9.824.126,50m e e = 
810.860,70m; 0,74 m e azimute plano 113°05’49” até o marco M-1028, de 
coordenada N = 9.824.126,21m e e = 810.861,38m; 0,96 m e azimute 
plano 106°21’21” até o marco M-1029, de coordenada N = 9.824.125,94m 
e e = 810.862,30m; 20,77 m e azimute plano 102°10’32” até o marco 
M-1030, de coordenada N = 9.824.121,56m e e = 810.882,60m; 39,29 m 
e azimute plano 101°04’42” até o marco M-1031, de coordenada N = 
9.824.114,01m e e = 810.921,16m; 0,16 m e azimute plano 100°37’11” 
até o marco M-1032, de coordenada N = 9.824.113,98m e e = 
810.921,32m; 17,32 m e azimute plano 99°34’16” até o marco M-1033, de 
coordenada N = 9.824.111,10m e e = 810.938,40m; 10,84 m e azimute 
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plano 99°33’28” até o marco M-1034, de coordenada N = 9.824.109,30m 
e e = 810.949,09m; 9,85 m e azimute plano 104°02’10” até o marco 
M-1035, de coordenada N = 9.824.106,91m e e = 810.958,65m; 15,05 m 
e azimute plano 355°25’34” até o marco M-1036, de coordenada N = 
9.824.121,91m e e = 810.957,45m; deste, segue confrontando com o li-
mite da gleba estadual santa Maria, com a seguinte distância: 234,95 m e 
azimute plano 112°48’31” até o marco M-1037, de coordenada N = 
9.824.030,83m e e = 811.174,03m; 12,20 m e azimute plano 112°48’15” 
até o marco M-1038, de coordenada N = 9.824.026,10m e e = 
811.185,28m; 181,12 m e azimute plano 129°13’57” até o marco M-1039, 
de coordenada N = 9.823.911,55m e e = 811.325,57m; 32,42 m e azimu-
te plano 129°14’32” até o marco M-1040, de coordenada N = 9.823.891,04m 
e e = 811.350,68m; 23,84 m e azimute plano 129°12’42” até o marco 
M-1041, de coordenada N = 9.823.875,97m e e = 811.369,15m; 105,44 
m e azimute plano 129°14’04” até o marco M-1042, de coordenada N = 
9.823.809,28m e e = 811.450,82m; 36,53 m e azimute plano 99°47’14” 
até o marco M-1043, de coordenada N = 9.823.803,07m e e = 
811.486,82m; 171,86 m e azimute plano 99°47’20” até o marco M-1044, 
de coordenada N = 9.823.773,85m e e = 811.656,18m; 13,39 m e azimu-
te plano 99°45’28” até o marco M-1045, de coordenada N = 9.823.771,58m 
e e = 811.669,38m; 92,74 m e azimute plano 72°39’12” até o marco 
M-1046, de coordenada N = 9.823.799,23m e e = 811.757,90m; 12,21 m 
e azimute plano 72°38’56” até o marco M-1047, de coordenada N = 
9.823.802,87m e e = 811.769,55m; 36,61 m e azimute plano 111°09’12” 
até o marco M-1048, de coordenada N = 9.823.789,66m e e = 
811.803,69m; 41,53 m e azimute plano 111°09’30” até o marco M-1049, 
de coordenada N = 9.823.774,67m e e = 811.842,42m; 70,48 m e azimu-
te plano 111°09’03” até o marco M-1050, de coordenada N = 9.823.749,24m 
e e = 811.908,15m; 104,05 m e azimute plano 111°09’15” até o marco 
M-1051, de coordenada N = 9.823.711,69m e e = 812.005,19m; 90,30 m 
e azimute plano 109°54’06” até o marco M-1052, de coordenada N = 
9.823.680,95m e e = 812.090,10m; 39,97 m e azimute plano 109°54’30” 
até o marco M-1053, de coordenada N = 9.823.667,34m e e = 
812.127,68m; 133,03 m e azimute plano 109°53’57” até o marco M-1054, 
de coordenada N = 9.823.622,06m e e = 812.252,77m; 54,97 m e azimu-
te plano 109°53’55” até o marco M-1055, de coordenada N = 9.823.603,35m 
e e = 812.304,46m; 15,19 m e azimute plano 109°54’09” até o marco 
M-1056, de coordenada N = 9.823.598,18m e e = 812.318,74m; 10,06 m 
e azimute plano 109°55’47” até o marco M-1057, de coordenada N = 
9.823.594,75m e e = 812.328,20m; 19,66 m e azimute plano 109°53’28” 
até o marco M-1058, de coordenada N = 9.823.588,06m e e = 
812.346,69m; 35,86 m e azimute plano 184°16’12” até o marco M-1059, 
de coordenada N = 9.823.552,30m e e = 812.344,02m; 66,08 m e azimu-
te plano 184°17’13” até o marco M-1060, de coordenada N = 9.823.486,40m 
e e = 812.339,08m; 71,24 m e azimute plano 184°16’58” até o marco 
M-1061, de coordenada N = 9.823.415,36m e e = 812.333,76m; 0,57 m 
e azimute plano 184°00’51” até o marco M-1062, de coordenada N = 
9.823.414,79m e e = 812.333,72m; 47,75 m e azimute plano 184°17’14” 
até o marco M-1063, de coordenada N = 9.823.367,17m e e = 
812.330,15m; 4,31 m e azimute plano 184°15’22” até o marco M-1064, de 
coordenada N = 9.823.362,87m e e = 812.329,83m; 96,28 m e azimute 
plano 184°16’58” até o marco M-1065, de coordenada N = 9.823.266,86m 
e e = 812.322,64m; 51,74 m e azimute plano 184°16’41” até o marco 
M-1066, de coordenada N = 9.823.215,26m e e = 812.318,78m; 8,16 m 
e azimute plano 184°17’08” até o marco M-1067, de coordenada N = 
9.823.207,12m e e = 812.318,17m; 10,92 m e azimute plano 184°18’22” 
até o marco M-1068, de coordenada N = 9.823.196,23m e e = 
812.317,35m; 14,28 m e azimute plano 184°15’26” até o marco M-1069, 
de coordenada N = 9.823.181,99m e e = 812.316,29m; deste, segue pela 
faixa de domínio pela Margem direita (sentido sudoeste/Nordeste) do ra-
mal transcuruçambaba, com a seguinte distância 1,10 m e azimute plano 
105°18’03” até o marco M-1070, de coordenada N = 9.823.181,70m e e = 
812.317,35m; 1,12 m e azimute plano 106°00’56” até o marco M-1071, de 
coordenada N = 9.823.181,39m e e = 812.318,43m; 0,84 m e azimute 
plano 105°11’43” até o marco M-1072, de coordenada N = 9.823.181,17m 
e e = 812.319,24m; 10,02 m e azimute plano 118°41’17” até o marco 
M-1073, de coordenada N = 9.823.176,36m e e = 812.328,03m; 11,61 m 
e azimute plano 122°26’41” até o marco M-1074, de coordenada N = 
9.823.170,13m e e = 812.337,83m; 8,87 m e azimute plano 140°10’11” 
até o marco M-1075, de coordenada N = 9.823.163,32m e e = 
812.343,51m; 9,12 m e azimute plano 146°18’36” até o marco M-1076, de 
coordenada N = 9.823.155,73m e e = 812.348,57m; 11,36 m e azimute 
plano 166°21’19” até o marco M-1077, de coordenada N = 9.823.144,69m 
e e = 812.351,25m; 0,77 m e azimute plano 162°44’03” até o marco 
M-1078, de coordenada N = 9.823.143,95m e e = 812.351,48m; 1,27 m 
e azimute plano 154°50’49” até o marco M-1079, de coordenada N = 
9.823.142,80m e e = 812.352,02m; 15,45 m e azimute plano 149°02’10” 
até o marco M-1080, de coordenada N = 9.823.129,55m e e = 
812.359,97m; 8,22 m e azimute plano 149°35’53” até o marco M-1081, de 
coordenada N = 9.823.122,46m e e = 812.364,13m; 2,86 m e azimute 
plano 149°45’29” até o marco M-1082, de coordenada N = 9.823.119,99m 
e e = 812.365,57m; 0,27 m e azimute plano 146°53’19” até o marco 
M-1083, de coordenada N = 9.823.119,76m e e = 812.365,72m; 8,64 m 
e azimute plano 147°25’56” até o marco M-1084, de coordenada N = 
9.823.112,48m e e = 812.370,37m; 15,20 m e azimute plano 147°24’27” 
até o marco M-1085, de coordenada N = 9.823.099,67m e e = 
812.378,56m; 23,05 m e azimute plano 149°01’40” até o marco M-1086, 
de coordenada N = 9.823.079,91m e e = 812.390,42m; 1,14 m e azimute 
plano 144°38’15” até o marco M-1087, de coordenada N = 9.823.078,98m 
e e = 812.391,08m; 24,43 m e azimute plano 139°23’55” até o marco 
M-1088, de coordenada N = 9.823.060,43m e e = 812.406,98m; 0,67 m 
e azimute plano 136°48’31” até o marco M-1089, de coordenada N = 

9.823.059,94m e e = 812.407,44m; 24,32 m e azimute plano 133°53’02” 
até o marco M-1090, de coordenada N = 9.823.043,08m e e = 
812.424,97m; 0,47 m e azimute plano 132°26’10” até o marco M-1091, de 
coordenada N = 9.823.042,76m e e = 812.425,32m; 0,69 m e azimute 
plano 127°22’00” até o marco M-1092, de coordenada N = 9.823.042,34m 
e e = 812.425,87m; 15,23 m e azimute plano 124°22’43” até o marco 
M-1093, de coordenada N = 9.823.033,74m e e = 812.438,44m; 0,53 m 
e azimute plano 121°53’27” até o marco M-1094, de coordenada N = 
9.823.033,46m e e = 812.438,89m; 1,19 m e azimute plano 115°16’40” 
até o marco M-1095, de coordenada N = 9.823.032,95m e e = 
812.439,97m; 20,10 m e azimute plano 110°13’45” até o marco M-1096, 
de coordenada N = 9.823.026,00m e e = 812.458,83m; 1,24 m e azimute 
plano 104°55’53” até o marco M-1097, de coordenada N = 9.823.025,68m 
e e = 812.460,03m; 1,08 m e azimute plano 95°17’24” até o marco 
M-1098, de coordenada N = 9.823.025,58m e e = 812.461,11m; 17,26 m 
e azimute plano 91°05’43” até o marco M-1099, de coordenada N = 
9.823.025,25m e e = 812.478,37m; 1,28 m e azimute plano 85°31’58” até 
o marco M-1100, de coordenada N = 9.823.025,35m e e = 812.479,65m; 
0,56 m e azimute plano 77°41’31” até o marco M-1101, de coordenada N 
= 9.823.025,47m e e = 812.480,20m; 17,09 m e azimute plano 75°25’37” 
até o marco M-1102, de coordenada N = 9.823.029,77m e e = 
812.496,74m; 0,30 m e azimute plano 74°34’40” até o marco M-1103, de 
coordenada N = 9.823.029,85m e e = 812.497,03m; 1,39 m e azimute 
plano 72°52’01” até o marco M-1104, de coordenada N = 9.823.030,26m 
e e = 812.498,36m; 24,55 m e azimute plano 72°56’43” até o marco 
M-1105, de coordenada N = 9.823.037,46m e e = 812.521,83m; 0,36 m 
e azimute plano 72°04’19” até o marco M-1106, de coordenada N = 
9.823.037,57m e e = 812.522,17m; 0,85 m e azimute plano 66°26’52” até 
o marco M-1107, de coordenada N = 9.823.037,91m e e = 812.522,95m; 
22,63 m e azimute plano 63°04’22” até o marco M-1108, de coordenada N 
= 9.823.048,16m e e = 812.543,13m; 0,37 m e azimute plano 60°38’32” 
até o marco M-1109, de coordenada N = 9.823.048,34m e e = 
812.543,45m; 0,46 m e azimute plano 58°23’33” até o marco M-1110, de 
coordenada N = 9.823.048,58m e e = 812.543,84m; 17,88 m e azimute 
plano 56°18’36” até o marco M-1111, de coordenada N = 9.823.058,50m 
e e = 812.558,72m; 0,77 m e azimute plano 53°25’37” até o marco 
M-1112, de coordenada N = 9.823.058,96m e e = 812.559,34m; 0,50 m 
e azimute plano 47°25’10” até o marco M-1113, de coordenada N = 
9.823.059,30m e e = 812.559,71m; 14,73 m e azimute plano 45°54’27” 
até o marco M-1114, de coordenada N = 9.823.069,55m e e = 
812.570,29m; 0,72 m e azimute plano 42°45’15” até o marco M-1115, de 
coordenada N = 9.823.070,08m e e = 812.570,78m; 1,16 m e azimute 
plano 35°11’38” até o marco M-1116, de coordenada N = 9.823.071,03m 
e e = 812.571,45m; 13,08 m e azimute plano 30°28’04” até o marco 
M-1117, de coordenada N = 9.823.082,30m e e = 812.578,08m; 0,49 m 
e azimute plano 28°08’30” até o marco M-1118, de coordenada N = 
9.823.082,73m e e = 812.578,31m; 26,18 m e azimute plano 26°15’07” 
até o marco M-1119, de coordenada N = 9.823.106,21m e e = 
812.589,89m; 0,18 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-1120, de 
coordenada N = 9.823.106,37m e e = 812.589,97m; 32,64 m e azimute 
plano 24°45’33” até o marco M-1121, de coordenada N = 9.823.136,01m 
e e = 812.603,64m; 19,45 m e azimute plano 24°47’59” até o marco 
M-1122, de coordenada N = 9.823.153,67m e e = 812.611,80m; 19,31 m 
e azimute plano 24°38’26” até o marco M-1123, de coordenada N = 
9.823.171,22m e e = 812.619,85m; 13,68 m e azimute plano 24°40’22” 
até o marco M-1124, de coordenada N = 9.823.183,65m e e = 
812.625,56m; 19,98 m e azimute plano 24°38’27” até o marco M-1125, de 
coordenada N = 9.823.201,81m e e = 812.633,89m; 16,97 m e azimute 
plano 27°32’47” até o marco M-1126, de coordenada N = 9.823.216,86m 
e e = 812.641,74m; 0,93 m e azimute plano 23°31’24” até o marco 
M-1127, de coordenada N = 9.823.217,71m e e = 812.642,11m; 0,29 m 
e azimute plano 20°19’23” até o marco M-1128, de coordenada N = 
9.823.217,98m e e = 812.642,21m; 14,23 m e azimute plano 17°35’39” 
até o marco M-1129, de coordenada N = 9.823.231,54m e e = 
812.646,51m; 0,93 m e azimute plano 13°44’11” até o marco M-1130, de 
coordenada N = 9.823.232,44m e e = 812.646,73m; 1,03 m e azimute 
plano 5°32’43” até o marco M-1131, de coordenada N = 9.823.233,47m e 
e = 812.646,83m; 11,90 m e azimute plano 1°35’18” até o marco M-1132, 
de coordenada N = 9.823.245,37m e e = 812.647,16m; 0,20 m e azimute 
plano 2°51’45” até o marco M-1133, de coordenada N = 9.823.245,57m e 
e = 812.647,17m; 1,15 m e azimute plano 355°01’49” até o marco 
M-1134, de coordenada N = 9.823.246,72m e e = 812.647,07m; 3,31 m 
e azimute plano 350°37’23” até o marco M-1135, de coordenada N = 
9.823.249,99m e e = 812.646,53m; 6,77 m e azimute plano 350°28’55” 
até o marco M-1136, de coordenada N = 9.823.256,67m e e = 
812.645,41m; 0,47 m e azimute plano 348°55’47” até o marco M-1137, de 
coordenada N = 9.823.257,13m e e = 812.645,32m; 9,87 m e azimute 
plano 346°24’01” até o marco M-1138, de coordenada N = 9.823.266,72m 
e e = 812.643,00m; 0,78 m e azimute plano 342°57’03” até o marco 
M-1139, de coordenada N = 9.823.267,47m e e = 812.642,77m; 0,58 m 
e azimute plano 337°50’01” até o marco M-1140, de coordenada N = 
9.823.268,01m e e = 812.642,55m; 9,08 m e azimute plano 335°16’08” 
até o marco M-1141, de coordenada N = 9.823.276,26m e e = 
812.638,75m; 15,23 m e azimute plano 341°33’11” até o marco M-1142, 
de coordenada N = 9.823.290,71m e e = 812.633,93m; 20,62 m e azimu-
te plano 342°35’35” até o marco M-1143, de coordenada N = 9.823.310,39m 
e e = 812.627,76m; 2,35 m e azimute plano 342°38’46” até o marco 
M-1144, de coordenada N = 9.823.312,63m e e = 812.627,06m; 31,99 m 
e azimute plano 345°48’42” até o marco M-1145, de coordenada N = 
9.823.343,64m e e = 812.619,22m; 38,67 m e azimute plano 349°21’40” 
até o marco M-1146, de coordenada N = 9.823.381,65m e e = 
812.612,08m; 0,49 m e azimute plano 349°22’49” até o marco M-1147, de 
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coordenada N = 9.823.382,13m e e = 812.611,99m; 0,17 m e azimute 
plano 346°45’34” até o marco M-1148, de coordenada N = 9.823.382,30m 
e e = 812.611,95m; 28,17 m e azimute plano 347°54’44” até o marco 
M-1149, de coordenada N = 9.823.409,85m e e = 812.606,05m; 19,50 m 
e azimute plano 351°44’43” até o marco M-1150, de coordenada N = 
9.823.429,15m e e = 812.603,25m; 12,18 m e azimute plano 7°44’15” até 
o marco M-1151, de coordenada N = 9.823.441,22m e e = 812.604,89m; 
5,49 m e azimute plano 32°21’33” até o marco M-1152, de coordenada N 
= 9.823.445,86m e e = 812.607,83m; 2,96 m e azimute plano 32°27’23” 
até o marco M-1153, de coordenada N = 9.823.448,36m e e = 
812.609,42m; 12,28 m e azimute plano 60°31’59” até o marco M-1154, de 
coordenada N = 9.823.454,40m e e = 812.620,11m; 18,83 m e azimute 
plano 73°08’36” até o marco M-1155, de coordenada N = 9.823.459,86m 
e e = 812.638,13m; 0,29 m e azimute plano 72°10’52” até o marco 
M-1156, de coordenada N = 9.823.459,95m e e = 812.638,41m; 28,07 m 
e azimute plano 70°43’11” até o marco M-1157, de coordenada N = 
9.823.469,22m e e = 812.664,91m; 0,24 m e azimute plano 67°45’04” até 
o marco M-1158, de coordenada N = 9.823.469,31m e e = 812.665,13m; 
29,78 m e azimute plano 68°26’55” até o marco M-1159, de coordenada N 
= 9.823.480,25m e e = 812.692,83m; 0,84 m e azimute plano 68°19’31” 
até o marco M-1160, de coordenada N = 9.823.480,56m e e = 
812.693,61m; 40,36 m e azimute plano 67°50’43” até o marco M-1161, de 
coordenada N = 9.823.495,78m e e = 812.730,99m; 24,17 m e azimute 
plano 68°19’03” até o marco M-1162, de coordenada N = 9.823.504,71m 
e e = 812.753,45m; 1,99 m e azimute plano 68°11’55” até o marco 
M-1163, de coordenada N = 9.823.505,45m e e = 812.755,30m; 20,20 m 
e azimute plano 358°11’04” até o marco M-1164, de coordenada N = 
9.823.525,64m e e = 812.754,66m; deste, segue confrontando com o li-
mite da gleba estadual santa Maria, com a seguinte distância:16,66 m e 
azimute plano 85°50’10” até o marco M-1165, de coordenada N = 
9.823.526,85m e e = 812.771,28m; 60,82 m e azimute plano 85°48’49” 
até o marco M-1166, de coordenada N = 9.823.531,29m e e = 
812.831,94m; 0,71 m e azimute plano 85°58’18” até o marco M-1167, de 
coordenada N = 9.823.531,34m e e = 812.832,65m; 46,20 m e azimute 
plano 85°49’02” até o marco M-1168, de coordenada N = 9.823.534,71m 
e e = 812.878,73m; 116,48 m e azimute plano 85°48’55” até o marco 
M-1169, de coordenada N = 9.823.543,21m e e = 812.994,90m; 82,43 m 
e azimute plano 85°49’08” até o marco M-1170, de coordenada N = 
9.823.549,22m e e = 813.077,11m; 0,02 m e azimute plano 90°00’00” até 
o marco M-1171, de coordenada N = 9.823.549,22m e e = 813.077,13m; 
41,51 m e azimute plano 85°48’51” até o marco M-1172, de coordenada N 
= 9.823.552,25m e e = 813.118,53m; 80,49 m e azimute plano 76°46’43” 
até o marco M-1173, de coordenada N = 9.823.570,66m e e = 
813.196,89m; 114,60 m e azimute plano 76°47’01” até o marco M-1174, 
de coordenada N = 9.823.596,86m e e = 813.308,45m; 82,73 m e azimu-
te plano 76°46’48” até o marco M-1175, de coordenada N = 9.823.615,78m 
e e = 813.388,99m; 20,51 m e azimute plano 76°47’00” até o marco 
M-1176, de coordenada N = 9.823.620,47m e e = 813.408,96m; 27,08 m 
e azimute plano 95°42’00” até o marco M-1177, de coordenada N = 
9.823.617,78m e e = 813.435,91m; 160,00 m e azimute plano 95°41’46” 
até o marco M-1178, de coordenada N = 9.823.601,90m e e = 
813.595,12m; 30,02 m e azimute plano 95°41’50” até o marco M-1179, de 
coordenada N = 9.823.598,92m e e = 813.624,99m; 0,60 m e azimute 
plano 118°41’10” até o marco M-1180, de coordenada N = 9.823.598,63m 
e e = 813.625,52m; 34,68 m e azimute plano 119°38’25” até o marco 
M-1181, de coordenada N = 9.823.581,48m e e = 813.655,66m; 89,93 m 
e azimute plano 119°37’46” até o marco M-1182, de coordenada N = 
9.823.537,02m e e = 813.733,83m; 133,44 m e azimute plano 119°37’59” 
até o marco M-1183, de coordenada N = 9.823.471,04m e e = 
813.849,82m; 6,73 m e azimute plano 119°34’33” até o marco M-1184, de 
coordenada N = 9.823.467,72m e e = 813.855,67m; 12,99 m e azimute 
plano 119°37’28” até o marco M-1185, de coordenada N = 9.823.461,30m 
e e = 813.866,96m; 23,58 m e azimute plano 119°38’33” até o marco 
M-1186, de coordenada N = 9.823.449,64m e e = 813.887,45m; 25,84 m 
e azimute plano 119°37’16” até o marco M-1187, de coordenada N = 
9.823.436,87m e e = 813.909,91m; 80,90 m e azimute plano 119°37’57” 
até o marco M-1188, de coordenada N = 9.823.396,87m e e = 
813.980,23m; 40,05 m e azimute plano 119°37’53” até o marco M-1189, 
de coordenada N = 9.823.377,07m e e = 814.015,04m; 67,30 m e azimu-
te plano 119°37’40” até o marco M-1190, de coordenada N = 9.823.343,80m 
e e = 814.073,54m; 3,21 m e azimute plano 119°40’43” até o marco 
M-1191, de coordenada N = 9.823.342,21m e e = 814.076,33m; 31,57 m 
e azimute plano 119°38’04” até o marco M-1192, de coordenada N = 
9.823.326,60m e e = 814.103,77m; 51,38 m e azimute plano 119°37’43” 
até o marco M-1193, de coordenada N = 9.823.301,20m e e = 
814.148,43m; 11,24 m e azimute plano 119°38’37” até o marco M-1194, 
de coordenada N = 9.823.295,64m e e = 814.158,20m; 22,21 m e azimu-
te plano 119°37’24” até o marco M-1195, de coordenada N = 9.823.284,66m 
e e = 814.177,51m; 40,28 m e azimute plano 119°37’36” até o marco 
M-1196, de coordenada N = 9.823.264,75m e e = 814.212,52m; 4,85 m 
e azimute plano 119°41’10” até o marco M-1197, de coordenada N = 
9.823.262,35m e e = 814.216,73m; 12,20 m e azimute plano 119°38’03” 
até o marco M-1198, de coordenada N = 9.823.256,32m e e = 
814.227,33m; 15,23 m e azimute plano 119°35’44” até o marco M-1199, 
de coordenada N = 9.823.248,80m e e = 814.240,57m; 10,28 m e azimu-
te plano 119°40’58” até o marco M-1200, de coordenada N = 9.823.243,71m 
e e = 814.249,50m; deste, segue pela Margem direita (sentido Noroeste-
sudeste) do ramal transcuruçambaba, com a seguinte distância 26,84 m 
e azimute plano 141°18’25” até o marco M-1201, de coordenada N = 
9.823.222,76m e e = 814.266,28m; 15,31 m e azimute plano 140°46’45” 
até o marco M-1202, de coordenada N = 9.823.210,90m e e = 
814.275,96m; 14,26 m e azimute plano 143°24’41” até o marco M-1203, 

de coordenada N = 9.823.199,45m e e = 814.284,46m; 0,26 m e azimute 
plano 142°41’46” até o marco M-1204, de coordenada N = 9.823.199,24m 
e e = 814.284,62m; 5,16 m e azimute plano 141°13’07” até o marco 
M-1205, de coordenada N = 9.823.195,22m e e = 814.287,85m; 2,83 m 
e azimute plano 141°01’26” até o marco M-1206, de coordenada N = 
9.823.193,02m e e = 814.289,63m; 17,97 m e azimute plano 141°14’08” 
até o marco M-1207, de coordenada N = 9.823.179,01m e e = 
814.300,88m; 1,29 m e azimute plano 135°18’47” até o marco M-1208, de 
coordenada N = 9.823.178,09m e e = 814.301,79m; 0,21 m e azimute 
plano 129°05’38” até o marco M-1209, de coordenada N = 9.823.177,96m 
e e = 814.301,95m; 17,36 m e azimute plano 128°20’07” até o marco 
M-1210, de coordenada N = 9.823.167,19m e e = 814.315,57m; 26,46 m 
e azimute plano 140°50’35” até o marco M-1211, de coordenada N = 
9.823.146,67m e e = 814.332,28m; 1,91 m e azimute plano 140°57’52” 
até o marco M-1212, de coordenada N = 9.823.145,19m e e = 
814.333,48m; 6,07 m e azimute plano 152°30’20” até o marco M-1213, de 
coordenada N = 9.823.139,81m e e = 814.336,28m; 20,94 m e azimute 
plano 152°31’46” até o marco M-1214, de coordenada N = 9.823.121,23m 
e e = 814.345,94m; 4,48 m e azimute plano 156°27’57” até o marco 
M-1215, de coordenada N = 9.823.117,12m e e = 814.347,73m; 9,35 m 
e azimute plano 156°28’46” até o marco M-1216, de coordenada N = 
9.823.108,55m e e = 814.351,46m; 1,00 m e azimute plano 151°53’37” 
até o marco M-1217, de coordenada N = 9.823.107,67m e e = 
814.351,93m; 1,00 m e azimute plano 144°23’44” até o marco M-1218, de 
coordenada N = 9.823.106,86m e e = 814.352,51m; 0,99 m e azimute 
plano 135°49’06” até o marco M-1219, de coordenada N = 9.823.106,15m 
e e = 814.353,20m; 1,00 m e azimute plano 128°07’31” até o marco 
M-1220, de coordenada N = 9.823.105,53m e e = 814.353,99m; 0,99 m 
e azimute plano 119°40’23” até o marco M-1221, de coordenada N = 
9.823.105,04m e e = 814.354,85m; 9,17 m e azimute plano 115°38’36” 
até o marco M-1222, de coordenada N = 9.823.101,07m e e = 
814.363,12m; 0,43 m e azimute plano 113°33’08” até o marco M-1223, de 
coordenada N = 9.823.100,90m e e = 814.363,51m; 5,69 m e azimute 
plano 112°11’38” até o marco M-1224, de coordenada N = 9.823.098,75m 
e e = 814.368,78m; 3,95 m e azimute plano 112°09’05” até o marco 
M-1225, de coordenada N = 9.823.097,26m e e = 814.372,44m; 1,21 m 
e azimute plano 107°14’29” até o marco M-1226, de coordenada N = 
9.823.096,90m e e = 814.373,60m; 1,22 m e azimute plano 97°04’00” até 
o marco M-1227, de coordenada N = 9.823.096,75m e e = 814.374,81m; 
13,57 m e azimute plano 92°14’18” até o marco M-1228, de coordenada N 
= 9.823.096,22m e e = 814.388,37m; 0,27 m e azimute plano 92°07’16” 
até o marco M-1229, de coordenada N = 9.823.096,21m e e = 
814.388,64m; 0,51 m e azimute plano 87°45’15” até o marco M-1230, de 
coordenada N = 9.823.096,23m e e = 814.389,15m; 12,98 m e azimute 
plano 85°48’16” até o marco M-1231, de coordenada N = 9.823.097,18m 
e e = 814.402,10m; 1,86 m e azimute plano 85°40’20” até o marco 
M-1232, de coordenada N = 9.823.097,32m e e = 814.403,95m; 4,54 m 
e azimute plano 86°50’28” até o marco M-1233, de coordenada N = 
9.823.097,57m e e = 814.408,48m; 6,96 m e azimute plano 48°43’44” até 
o marco M-1234, de coordenada N = 9.823.102,16m e e = 814.413,71m; 
16,34 m e azimute plano 48°37’22” até o marco M-1235, de coordenada N 
= 9.823.112,96m e e = 814.425,97m; deste, segue confrontando com o 
limite da gleba estadual santa Maria, com a seguinte distância 114,48 m e 
azimute plano 48°40’20” até o marco M-1236, de coordenada N = 
9.823.188,56m e e = 814.511,94m; 18,01 m e azimute plano 48°38’47” 
até o marco M-1237, de coordenada N = 9.823.200,46m e e = 
814.525,46m; 39,96 m e azimute plano 48°40’21” até o marco M-1238, de 
coordenada N = 9.823.226,85m e e = 814.555,47m; 31,55 m e azimute 
plano 48°39’43” até o marco M-1239, de coordenada N = 9.823.247,69m 
e e = 814.579,16m; 33,93 m e azimute plano 127°54’01” até o marco 
M-1240, de coordenada N = 9.823.226,85m e e = 814.605,93m; 33,75 m 
e azimute plano 127°54’44” até o marco M-1241, de coordenada N = 
9.823.206,11m e e = 814.632,56m; 128,61 m e azimute plano 138°19’19” 
até o marco M-1242, de coordenada N = 9.823.110,05m e e = 
814.718,08m; 18,79 m e azimute plano 138°20’37” até o marco M-1243, 
de coordenada N = 9.823.096,01m e e = 814.730,57m; 15,63 m e azimu-
te plano 138°17’36” até o marco M-1244, de coordenada N = 9.823.084,34m 
e e = 814.740,97m; 90,49 m e azimute plano 138°19’26” até o marco 
M-1245, de coordenada N = 9.823.016,75m e e = 814.801,14m; 99,11 m 
e azimute plano 109°02’44” até o marco M-1246, de coordenada N = 
9.822.984,41m e e = 814.894,82m; 3,20 m e azimute plano 108°56’38” 
até o marco M-1247, de coordenada N = 9.822.983,37m e e = 
814.897,85m; 55,37 m e azimute plano 109°02’49” até o marco M-1248, 
de coordenada N = 9.822.965,30m e e = 814.950,19m; 44,63 m e azimu-
te plano 105°27’00” até o marco M-1249, de coordenada N = 9.822.953,41m 
e e = 814.993,21m; 30,24 m e azimute plano 105°26’16” até o marco 
M-1250, de coordenada N = 9.822.945,36m e e = 815.022,36m; 72,50 m 
e azimute plano 105°27’17” até o marco M-1251, de coordenada N = 
9.822.926,04m e e = 815.092,24m; 21,36 m e azimute plano 105°17’09” 
até o marco M-1252, de coordenada N = 9.822.920,41m e e = 
815.112,84m; 21,64 m e azimute plano 105°18’06” até o marco M-1253, 
de coordenada N = 9.822.914,70m e e = 815.133,71m; 7,11 m e azimute 
plano 105°14’53” até o marco M-1254, de coordenada N = 9.822.912,83m 
e e = 815.140,57m; 52,50 m e azimute plano 105°17’47” até o marco 
M-1255, de coordenada N = 9.822.898,98m e e = 815.191,21m; 138,21 
m e azimute plano 105°17’28” até o marco M-1256, de coordenada N = 
9.822.862,53m e e = 815.324,53m; 5,49 m e azimute plano 105°19’42” 
até o marco M-1257, de coordenada N = 9.822.861,08m e e = 
815.329,82m; 66,49 m e azimute plano 176°41’52” até o marco M-1258, 
de coordenada N = 9.822.794,70m e e = 815.333,65m; 20,86 m e azimu-
te plano 176°40’26” até o marco M-1259, de coordenada N = 9.822.773,88m 
e e = 815.334,86m; 119,27 m e azimute plano 176°41’35” até o marco 



diário oficial Nº 34.942   105Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

M-1260, de coordenada N = 9.822.654,81m e e = 815.341,74m; 44,76 m 
e azimute plano 176°41’45” até o marco M-1261, de coordenada N = 
9.822.610,12m e e = 815.344,32m; 8,48 m e azimute plano 176°41’21” 
até o marco M-1262, de coordenada N = 9.822.601,65m e e = 
815.344,81m; 17,73 m e azimute plano 176°42’07” até o marco M-1263, 
de coordenada N = 9.822.583,95m e e = 815.345,83m; 24,33 m e azimu-
te plano 176°40’40” até o marco M-1264, de coordenada N = 9.822.559,66m 
e e = 815.347,24m; 27,19 m e azimute plano 176°42’41” até o marco 
M-1265, de coordenada N = 9.822.532,51m e e = 815.348,80m; 66,44 m 
e azimute plano 176°41’12” até o marco M-1266, de coordenada N = 
9.822.466,18m e e = 815.352,64m; 150,30 m e azimute plano 176°41’35” 
até o marco M-1267, de coordenada N = 9.822.316,13m e e = 
815.361,31m; 13,12 m e azimute plano 176°40’47” até o marco M-1268, 
de coordenada N = 9.822.303,03m e e = 815.362,07m; 5,39 m e azimute 
plano 176°42’08” até o marco M-1269, de coordenada N = 9.822.297,65m 
e e = 815.362,38m; 7,03 m e azimute plano 176°44’20” até o marco 
M-1270, de coordenada N = 9.822.290,63m e e = 815.362,78m; 7,03 m 
e azimute plano 176°39’27” até o marco M-1271, de coordenada N = 
9.822.283,61m e e = 815.363,19m; deste, segue pela Margem direita 
(sentido Norte-leste) do ramal transcuruçambaba, com a seguinte distân-
cia 9,16 m e azimute plano 81°08’40” até o marco M-1272, de coordenada 
N = 9.822.285,02m e e = 815.372,24m; 2,73 m e azimute plano 81°09’29” 
até o marco M-1273, de coordenada N = 9.822.285,44m e e = 
815.374,94m; 0,84 m e azimute plano 76°57’16” até o marco M-1274, de 
coordenada N = 9.822.285,63m e e = 815.375,76m; 26,26 m e azimute 
plano 73°36’29” até o marco M-1275, de coordenada N = 9.822.293,04m 
e e = 815.400,95m; 0,44 m e azimute plano 71°33’54” até o marco 
M-1276, de coordenada N = 9.822.293,18m e e = 815.401,37m; 0,47 m 
e azimute plano 68°52’31” até o marco M-1277, de coordenada N = 
9.822.293,35m e e = 815.401,81m; 4,88 m e azimute plano 66°03’41” até 
o marco M-1278, de coordenada N = 9.822.295,33m e e = 815.406,27m; 
11,33 m e azimute plano 66°06’15” até o marco M-1279, de coordenada N 
= 9.822.299,92m e e = 815.416,63m; 0,65 m e azimute plano 63°26’06” 
até o marco M-1280, de coordenada N = 9.822.300,21m e e = 
815.417,21m; 7,47 m e azimute plano 60°49’34” até o marco M-1281, de 
coordenada N = 9.822.303,85m e e = 815.423,73m; 13,23 m e azimute 
plano 73°29’00” até o marco M-1282, de coordenada N = 9.822.307,61m 
e e = 815.436,41m; 25,06 m e azimute plano 75°29’13” até o marco 
M-1283, de coordenada N = 9.822.313,89m e e = 815.460,67m; 27,26 m 
e azimute plano 78°25’35” até o marco M-1284, de coordenada N = 
9.822.319,36m e e = 815.487,38m; 0,39 m e azimute plano 76°40’32” até 
o marco M-1285, de coordenada N = 9.822.319,45m e e = 815.487,76m; 
19,39 m e azimute plano 75°14’24” até o marco M-1286, de coordenada N 
= 9.822.324,39m e e = 815.506,51m; 20,83 m e azimute plano 83°46’20” 
até o marco M-1287, de coordenada N = 9.822.326,65m e e = 
815.527,22m; 32,75 m e azimute plano 86°18’21” até o marco M-1288, de 
coordenada N = 9.822.328,76m e e = 815.559,90m; 8,18 m e azimute 
plano 85°51’52” até o marco M-1289, de coordenada N = 9.822.329,35m 
e e = 815.568,06m; 4,02 m e azimute plano 85°51’49” até o marco 
M-1290, de coordenada N = 9.822.329,64m e e = 815.572,07m; deste, 
segue confrontando com o limite da gleba estadual santa Maria, com a 
seguinte distância: 14,12 m e azimute plano 3°14’50” até o marco M-1291, 
de coordenada N = 9.822.343,74m e e = 815.572,87m; 27,48 m e azimu-
te plano 3°13’59” até o marco M-1292, de coordenada N = 9.822.371,18m 
e e = 815.574,42m; 22,22 m e azimute plano 3°15’05” até o marco 
M-1293, de coordenada N = 9.822.393,36m e e = 815.575,68m; 8,28 m 
e azimute plano 3°11’01” até o marco M-1294, de coordenada N = 
9.822.401,63m e e = 815.576,14m; 4,76 m e azimute plano 3°15’12” até 
o marco M-1295, de coordenada N = 9.822.406,38m e e = 815.576,41m; 
22,05 m e azimute plano 3°15’02” até o marco M-1296, de coordenada N 
= 9.822.428,39m e e = 815.577,66m; 32,78 m e azimute plano 3°14’06” 
até o marco M-1297, de coordenada N = 9.822.461,12m e e = 
815.579,51m; 12,63 m e azimute plano 24°49’10” até o marco M-1298, de 
coordenada N = 9.822.472,58m e e = 815.584,81m; 53,27 m e azimute 
plano 24°47’41” até o marco M-1299, de coordenada N = 9.822.520,94m 
e e = 815.607,15m; 22,47 m e azimute plano 24°48’32” até o marco 
M-1300, de coordenada N = 9.822.541,34m e e = 815.616,58m; 9,58 m 
e azimute plano 24°44’45” até o marco M-1301, de coordenada N = 
9.822.550,04m e e = 815.620,59m; 16,68 m e azimute plano 24°48’49” 
até o marco M-1302, de coordenada N = 9.822.565,18m e e = 
815.627,59m; 12,93 m e azimute plano 24°46’53” até o marco M-1303, de 
coordenada N = 9.822.576,92m e e = 815.633,01m; 30,86 m e azimute 
plano 24°47’17” até o marco M-1304, de coordenada N = 9.822.604,94m 
e e = 815.645,95m; 106,50 m e azimute plano 24°47’56” até o marco 
M-1305, de coordenada N = 9.822.701,62m e e = 815.690,62m; 8,99 m 
e azimute plano 24°47’51” até o marco M-1306, de coordenada N = 
9.822.709,78m e e = 815.694,39m; 71,04 m e azimute plano 24°48’04” 
até o marco M-1307, de coordenada N = 9.822.774,27m e e = 
815.724,19m; 11,81 m e azimute plano 24°47’07” até o marco M-1308, de 
coordenada N = 9.822.784,99m e e = 815.729,14m; 60,52 m e azimute 
plano 24°47’42” até o marco M-1309, de coordenada N = 9.822.839,93m 
e e = 815.754,52m; 30,44 m e azimute plano 24°48’19” até o marco 
M-1310, de coordenada N = 9.822.867,56m e e = 815.767,29m; 40,60 m 
e azimute plano 121°01’10” até o marco M-1311, de coordenada N = 
9.822.846,64m e e = 815.802,08m; 11,24 m e azimute plano 121°00’58” 
até o marco M-1312, de coordenada N = 9.822.840,85m e e = 
815.811,71m; 29,72 m e azimute plano 121°00’36” até o marco M-1313, 
de coordenada N = 9.822.825,54m e e = 815.837,18m; 83,60 m e azimu-
te plano 121°01’00” até o marco M-1314, de coordenada N = 9.822.782,46m 
e e = 815.908,83m; 15,89 m e azimute plano 121°01’10” até o marco 
M-1315, de coordenada N = 9.822.774,27m e e = 815.922,45m; 34,85 m 
e azimute plano 121°01’02” até o marco M-1316, de coordenada N = 

9.822.756,31m e e = 815.952,32m; 10,39 m e azimute plano 120°58’58” 
até o marco M-1317, de coordenada N = 9.822.750,96m e e = 
815.961,23m; 47,10 m e azimute plano 121°00’50” até o marco M-1318, 
de coordenada N = 9.822.726,69m e e = 816.001,60m; 2,70 m e azimute 
plano 121°13’06” até o marco M-1319, de coordenada N = 9.822.725,29m 
e e = 816.003,91m; 53,46 m e azimute plano 121°00’28” até o marco 
M-1320, de coordenada N = 9.822.697,75m e e = 816.049,73m; 8,97 m 
e azimute plano 120°59’48” até o marco M-1321, de coordenada N = 
9.822.693,13m e e = 816.057,42m; 5,02 m e azimute plano 121°03’42” 
até o marco M-1322, de coordenada N = 9.822.690,54m e e = 
816.061,72m; 2,60 m e azimute plano 121°00’05” até o marco M-1323, de 
coordenada N = 9.822.689,20m e e = 816.063,95m; deste, segue pela 
Margem direita (sentido Norte-leste) do ramal transcuruçambaba, com a 
seguinte distância 17,53 m e azimute plano 86°45’44” até o marco M-1324, 
de coordenada N = 9.822.690,19m e e = 816.081,45m; 63,52 m e azimu-
te plano 86°43’59” até o marco M-1325, de coordenada N = 9.822.693,81m 
e e = 816.144,87m; 4,90 m e azimute plano 83°26’25” até o marco 
M-1326, de coordenada N = 9.822.694,37m e e = 816.149,74m; 17,90 m 
e azimute plano 83°23’28” até o marco M-1327, de coordenada N = 
9.822.696,43m e e = 816.167,52m; 18,81 m e azimute plano 86°33’24” 
até o marco M-1328, de coordenada N = 9.822.697,56m e e = 
816.186,30m; 15,87 m e azimute plano 86°34’04” até o marco M-1329, de 
coordenada N = 9.822.698,51m e e = 816.202,14m; 16,07 m e azimute 
plano 91°51’16” até o marco M-1330, de coordenada N = 9.822.697,99m 
e e = 816.218,20m; 11,04 m e azimute plano 86°43’41” até o marco 
M-1331, de coordenada N = 9.822.698,62m e e = 816.229,22m; 4,21 m 
e azimute plano 86°43’46” até o marco M-1332, de coordenada N = 
9.822.698,86m e e = 816.233,42m; 75,60 m e azimute plano 86°43’55” 
até o marco M-1333, de coordenada N = 9.822.703,17m e e = 
816.308,90m; 5,11 m e azimute plano 86°44’44” até o marco M-1334, de 
coordenada N = 9.822.703,46m e e = 816.314,00m; 27,09 m e azimute 
plano 93°49’51” até o marco M-1335, de coordenada N = 9.822.701,65m 
e e = 816.341,03m; 22,57 m e azimute plano 82°20’12” até o marco 
M-1336, de coordenada N = 9.822.704,66m e e = 816.363,40m; 0,66 m 
e azimute plano 66°54’54” até o marco M-1337, de coordenada N = 
9.822.704,92m e e = 816.364,01m; 3,76 m e azimute plano 64°39’40” até 
o marco M-1338, de coordenada N = 9.822.706,53m e e = 816.367,41m; 
20,86 m e azimute plano 64°31’42” até o marco M-1339, de coordenada N 
= 9.822.715,50m e e = 816.386,24m; 0,37 m e azimute plano 62°44’41” 
até o marco M-1340, de coordenada N = 9.822.715,67m e e = 
816.386,57m; 22,02 m e azimute plano 61°29’29” até o marco M-1341, de 
coordenada N = 9.822.726,18m e e = 816.405,92m; 23,10 m e azimute 
plano 63°52’43” até o marco M-1342, de coordenada N = 9.822.736,35m 
e e = 816.426,66m; 19,86 m e azimute plano 69°06’35” até o marco 
M-1343, de coordenada N = 9.822.743,43m e e = 816.445,21m; 0,84 m 
e azimute plano 65°16’22” até o marco M-1344, de coordenada N = 
9.822.743,78m e e = 816.445,97m; 0,93 m e azimute plano 62°19’41” até 
o marco M-1345, de coordenada N = 9.822.744,21m e e = 816.446,79m; 
16,96 m e azimute plano 62°11’45” até o marco M-1346, de coordenada N 
= 9.822.752,12m e e = 816.461,79m; 4,96 m e azimute plano 61°12’52” 
até o marco M-1347, de coordenada N = 9.822.754,51m e e = 
816.466,14m; 3,21 m e azimute plano 53°29’13” até o marco M-1348, de 
coordenada N = 9.822.756,42m e e = 816.468,72m; deste, segue con-
frontando com o limite da gleba estadual santa Maria, com a seguinte 
distância: 16,59 m e azimute plano 355°55’18” até o marco M-1349, de 
coordenada N = 9.822.772,97m e e = 816.467,54m; 26,63 m e azimute 
plano 355°54’30” até o marco M-1350, de coordenada N = 9.822.799,53m 
e e = 816.465,64m; 6,82 m e azimute plano 355°57’44” até o marco 
M-1351, de coordenada N = 9.822.806,33m e e = 816.465,16m; 23,91 m 
e azimute plano 355°55’23” até o marco M-1352, de coordenada N = 
9.822.830,18m e e = 816.463,46m; 49,22 m e azimute plano 355°55’22” 
até o marco M-1353, de coordenada N = 9.822.879,28m e e = 
816.459,96m; 4,59 m e azimute plano 356°00’12” até o marco M-1354, de 
coordenada N = 9.822.883,86m e e = 816.459,64m; 27,27 m e azimute 
plano 355°55’13” até o marco M-1355, de coordenada N = 9.822.911,06m 
e e = 816.457,70m; 68,30 m e azimute plano 355°55’11” até o marco 
M-1356, de coordenada N = 9.822.979,19m e e = 816.452,84m; 41,92 m 
e azimute plano 355°56’12” até o marco M-1357, de coordenada N = 
9.823.021,00m e e = 816.449,87m; 43,80 m e azimute plano 82°44’48” 
até o marco M-1358, de coordenada N = 9.823.026,53m e e = 
816.493,32m; 3,93 m e azimute plano 82°41’39” até o marco M-1359, de 
coordenada N = 9.823.027,03m e e = 816.497,22m; 25,78 m e azimute 
plano 82°44’04” até o marco M-1360, de coordenada N = 9.823.030,29m 
e e = 816.522,79m; 79,18 m e azimute plano 82°44’41” até o marco 
M-1361, de coordenada N = 9.823.040,29m e e = 816.601,34m; 133,50 
m e azimute plano 82°44’10” até o marco M-1362, de coordenada N = 
9.823.057,17m e e = 816.733,77m; 97,85 m e azimute plano 82°44’37” 
até o marco M-1363, de coordenada N = 9.823.069,53m e e = 
816.830,84m; 48,90 m e azimute plano 82°44’23” até o marco M-1364, de 
coordenada N = 9.823.075,71m e e = 816.879,35m; 17,07 m e azimute 
plano 82°43’45” até o marco M-1365, de coordenada N = 9.823.077,87m 
e e = 816.896,28m; 43,06 m e azimute plano 82°44’29” até o marco 
M-1366, de coordenada N = 9.823.083,31m e e = 816.938,99m; 81,29 m 
e azimute plano 82°44’32” até o marco M-1367, de coordenada N = 
9.823.093,58m e e = 817.019,63m; 10,89 m e azimute plano 68°06’03” 
até o marco M-1368, de coordenada N = 9.823.097,64m e e = 
817.029,73m; 175,93 m e azimute plano 68°07’16” até o marco M-1369, 
de coordenada N = 9.823.163,20m e e = 817.192,99m; 69,01 m e azimu-
te plano 68°07’06” até o marco M-1370, de coordenada N = 9.823.188,92m 
e e = 817.257,03m; 148,98 m e azimute plano 68°07’12” até o marco 
M-1371, de coordenada N = 9.823.244,44m e e = 817.395,28m; 56,92 m 
e azimute plano 68°07’19” até o marco M-1372, de coordenada N = 
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9.823.265,65m e e = 817.448,10m; 9,72 m e azimute plano 68°07’58” até 
o marco M-1373, de coordenada N = 9.823.269,27m e e = 817.457,12m; 
44,29 m e azimute plano 80°19’45” até o marco M-1374, de coordenada N 
= 9.823.276,71m e e = 817.500,78m; 150,35 m e azimute plano 80°19’27” 
até o marco M-1375, de coordenada N = 9.823.301,98m e e = 
817.648,99m; 121,05 m e azimute plano 80°19’36” até o marco M-1376, 
de coordenada N = 9.823.322,32m e e = 817.768,32m; 20,20 m e azimu-
te plano 80°18’33” até o marco M-1377, de coordenada N = 9.823.325,72m 
e e = 817.788,23m; 16,10 m e azimute plano 80°20’41” até o marco 
M-1378, de coordenada N = 9.823.328,42m e e = 817.804,10m; 61,48 m 
e azimute plano 80°19’40” até o marco M-1379, de coordenada N = 
9.823.338,75m e e = 817.864,71m; 8,38 m e azimute plano 80°18’46” até 
o marco M-1380, de coordenada N = 9.823.340,16m e e = 817.872,97m; 
11,98 m e azimute plano 80°17’38” até o marco M-1381, de coordenada N 
= 9.823.342,18m e e = 817.884,78m; 2,79 m e azimute plano 80°30’14” 
até o marco M-1382, de coordenada N = 9.823.342,64m e e = 
817.887,53m; 23,09 m e azimute plano 80°19’32” até o marco M-1383, de 
coordenada N = 9.823.346,52m e e = 817.910,29m; 19,76 m e azimute 
plano 84°16’40” até o marco M-1384, de coordenada N = 9.823.348,49m 
e e = 817.929,95m;  3,31 m e azimute plano 84°16’20” m até o marco 
P-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema UtM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção UtM.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente Matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – esta Portaria torna sem efeito a Portaria nº 1300, de 31 de agosto de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.687, de 01 de 
setembro de 2021.
iv – deterMiNar à diretoria de gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-deaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
na Matrícula nº 529, livro: 2-d, folha: 82, junto ao cartório de registro de 
imóveis da comarca de bujaru.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 787565
PoRtARiA Nº 0803/2022

o Presidente do iNstitUto de terras do Pará – iterPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto nº 63, de 
14 de março de 2007;
considerando, o Processo nº 2022/130176-glt-iterPa, de 02.02.2022.
r e s o l v e:
 i - coNstitUir coMissÃo, composta pelos servidores abaixo designa-
dos, para, sob a presidência do primeiro, procederem, a avaliação dos 
bens Móveis do instituto de terras do Pará – iterPa.
1 – jurandir Pedro silva de brito, auxilia técnico/coordenador, matrícula 
nº 22675/1, Presidente;
2 – raimundo Walter correa, assistente administrativo, matrícula nº 
3153797/1, Membro;
3 – alfredo fernando borges Neves junior, gerente de logística e transpor-
te, matrícula nº 5927959/4, Membro;
4 – Francisco Albuquerque do Nascimento, Oficial Administrativo, matrícula 
nº 3170055/1, Membro;
5 – rui luiz fonseca de almeida, assistente administrativo, matrícula nº 
3254321/1, Membro;
ii - fazer vigorar os efeitos da presente Portaria a contar da data da publicação.
Publique-se.
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, 20 de 
abril de 2022.

Protocolo: 788025
GovERNo Do EstADo Do PARÁ

iNstituto DE tERRAs Do PARÁ - itERPA
Atos ADMiNistRAtivos

extrato da Portaria de HoMologaÇÃo exPedida Pelo ilMo. sr. 
PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aUtos do 
Processo de regUlarizaÇÃo fUNdiária NÃo oNerosa (UrbaNo), 
eM qUe figUra coMo iNteressado:

PRocEsso NoME DENoMiNAção ÁREA MuNicíPio PoRtARiA
2021/585977 josiel rodrigUes MartiNs lote UrbaNo 83744,123m² beNevides 805/2022

belém(Pa), 20/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

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

Atos ADMiNistRAtivos
extrato da Portaria de HoMologaÇÃo exPedida Pelo ilMo. sr. 
PresideNte do iNstitUto de terras do Pará-iterPa, Nos aUtos 
do Processo de regUlarizaÇÃo fUNdiária oNerosa (coMPra) de 
terras, eM qUe figUra coMo iNteressado:

PRocEsso NoME DENoMiNAção ÁREA MuNicíPio PoRtARiA

2008/518304 Maria das graÇas liNs 
braga saNtos sÍtio ágUa liMPa 105,5493Ha Marabá 806/2022

belém(Pa), 20/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 787751

DiÁRiA
.

REPuBLicADA PoR coNtER iNcoRREçÕEs
PoRtARiA Nº 776/2022 de 13/04/2022, publicada no doe Nº 34.934 
de 14/04/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária nos Municípios
 de jacareacanga e Novo Progresso.
Período: 23/04 a 22/05/2022 (29,9) e 23/04 a 09/05/2022 ( 16,5) diárias
servidores:
-5961519/1- fabricio Martins silva (ass.técnico –deaf)
-5956627/1- Jefferson Barbosa da Silva (Ass.Técnico –DEAF)
-5903089/4- leonardo Nascimento dos santos júnior (téc. deaf)
-5925828/3- ruth souza de campos (tec. deaf)
-5947539-2- luís felipe de oliveira foro (téc. deaf)
-80845071/1- Mario sergio de lima sousa (téc. deaf/gerente)
-55589494/5- soraia de fátima da cruz oliveira (coord. cadas. de imóveis)
ordeNador: bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 787557
PoRtARiA Nº 807/22 DE 20/04/2022

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: Marabá/Parauapebas
Periodos: 25/04 a 24/05/2022(29,5)diárias
servidores:
-5936-744/2- anderson da costa Hianes-assist.tecnico/deaf
-5936-225/2- cibele lima de souza-tecnico/deaf
-5926-234/2 -larissa ferreira dos santos-assist.administrativo
-5930-538/3-Marco antonio guedes cardoso-gerente
-3168-085/1-Maria alzenora de almeida- engenheiro
-5950-227/2-raimara reis do rosario-assist.tecnico/deaf
-5552-435/2-raimundo socorro costa almeida- assist.tecnico/deaf
-5961-566/1-rubia carla ribeiro dantas- tecnico/deaf
-3165-515/1-tomaz de Nazare sena ferreira-agrimensor
-0297-470/3-everton cordeiro farias-Motorista
-23132/1-iranildo vicente da silva-Motorista
-5941-950/2- Wilson soares da vera cruz-Motorista
ordenador;bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 788014
.
.

EDitAL DE NotificAção
.

EDitAL  DE  NotificAção 
o iNstitUto de terras do Pará - iterPa - autarquia estadual cria-
da pela lei estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta Notificar o se-
nhor Mário josÉ de oliveira Peixoto para se manifestar nos autos 
do Processo nº 2021/241433, relacionado com o aforamento “castanhal 
Pependeua”, acerca dos pagamentos dos foros anuais em atraso desde 
1967 e dos laudêmios referentes às  03 (três) transferências havidas e não 
regularizadas perante este órgão fundiário estadual, apesar das notifica-
ções expedidas sem obter resposta do interessado, encontrando-se o feito 
em fase de declaração de comisso do aforamento.
o prazo para atendimento ao presente edital é de 15 (quinze) dias a contar 
da data de publicação, conforme § 4º, art. 8º da instrução Normativa do 
ITERPA nº 02/2007, caso queira apresentar justificativas e/ou contestação 
à presente decisão.
o não atendimento ao presente edital no prazo estabelecido, será dado 
continuidade ao feito visando a conclusão do processo administrativo para 
declaração de comisso do aforamento
belém, 20 de abril de 2022
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iterPa

Protocolo: 787763
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 802/2022
o Presidente do iNstitUto de terras do Pará – iterPa, no uso das  
atribuições que lhe são conferidas no  art. 5º, alínea “b” da lei estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsideraNdo o Pae nº 2022/318549, datado de 17/03/2022.
r e s o l v e:
aUtorizar a concessão de ajuda de custo aos servidores abaixo men-
cionados, para atender a ação de regularização  fundiária no município 
de Ulianópolis/Pa, conforme art.4º, parágrafo único do decreto estadual 
nº 0734, de 07 de abril de  1992, haja vista que o período de viagem dos 
servidores irá ultrapassar o limite fixado na legislação.
ii - obrigatoriedade do produto, conforme ordem de serviço nº 001, de 
12/02/2019, publicada no Diário Oficial do Estado  do Pará, nº 33.803, de 
13/02/2019, os servidores terão 10 (dez) dias uteis, após o término das 
programações para entrega  dos trabalhos e equipamentos.
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 MAt. NoME cARGo PERíoDo  DiÁRiAs vALoR
totAL R$

5934-655/3 aline fernandes
amorim

técnico
  deaf 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

5924-600/2 artur trindade
favacho

técnico
deaf 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

5720.1649/2 fabiana da silva carva-
lho balieiro

assist.técnico
deaf 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

5961-509/1 joelmir arimateia 
Monteiro de oliveira

assist.técnico
deaf 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

5946-326/2 roberto Magno
da silva

assist.técnico
informática 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

5947-867/2 victoria Menezes
 da costa

técnico
  deaf 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

5892-403/3 Wagner romulo lima 
lopes filho

técnico
deaf 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

5719-3369/1 ricardo Hamilton Mace-
do albuquerque junior Motorista 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

3168-271/1 Ubiratan da luz Motorista 22 a 28/04/2022 7,0 1.661,66

*os servidores receberam ,ePis (luvas, máscaras e álcool em gel) para 
proteção contra o covid19.
Publique-se
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará– iterPa, em 20 de 
abril de 2022

Protocolo: 787681
Processo n° 2021/946668

coNcoRRêNciA PúBLicA sRP Nº 002/2021 – itERPA
AtA ciRcuNstANciADA DE sEssão PúBLicA

coNtiNuiDADE DE LicitAção
ABERtuRA DAs PRoPostAs DE PREços - ENvELoPE Nº 3.

aos 20 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (20/04/2022), 
às 10h30min, na rod. augusto Montenegro, km 09 s/n- bairro: Parque 
guajará - icoaraci – ceP: 66.821-000– auditório do iterPa, belém – Pa 
reuniram-se os membros da comissão especial de licitação do iNstitUto 
de terras do Pará- iterPa designados pela Portaria nº 738, de 08 de 
junho de 2021 (doe 34.605), composta pelos servidores raphael augus-
to corrêa, Mário sérgio de lima e sousa, jurandir Pedro da silva brito, 
andré Matheus de lucena Moura e josé Hilton da silva cunha, respecti-
vamente, o primeiro Presidente e os demais Membros, para abertura dos 
envelopes de nº 3 contendo as Propostas de Preços das empresas eNge-
MaP – eNgeNHaria, MaPeaMeNto e aerolevaNtaMeNto ltda (cNPj 
no 01.020691/0003-10) e esteio – eNgeNHaria e aerolevaNtaMeNto 
s.a (cNPj no 76.650.191/0001-07) e, após a análise das propostas apre-
sentadas, verificou-se a conformidade com os requisitos exigidos no Edital, 
aplicando-se a formula objetiva estabelecida no item 12.20 e, conside-
rando o valor global das propostas de preços formuladas, aferiu-se que a 
Nota da Proposta de Preço da proponente eNgeMaP – eNgeNHaria, Ma-
PeaMeNto e aerolevaNtaMeNto ltda (cNPj nº 01.020691/0003-10) é 
100,00 e da proponente esteio – eNgeNHaria e aerolevaNtaMeNto 
s.a (cNPj nº 76.650.191/0001-07) é 96,97. ato contínuo, tendo conhe-
cimento das notas das propostas de preços e das propostas técnicas, a 
comissão aplicou de forma objetiva a formula prevista no item 12.22 do 
edital, alcançando como PoNtUaÇÃo fiNal da licitaNte Habilitada e 
classificada eNgeMaP – eNgeNHaria, MaPeaMeNto e aerolevaN-
taMeNto ltda 94,15 pontos e como PoNtUaÇÃo fiNal da licitaNte 
esteio – eNgeNHaria e aerolevaNtaMeNto s.a 86,84 pontos. diante 
da apuração realizada, a comissão considera veNcedora do certame a 
empresa eNgeMaP – eNgeNHaria, MaPeaMeNto e aerolevaNtaMeN-
to ltda, com a PoNtUaÇÃo fiNal de 94,15 pontos e como habilitada e 
classificada como segunda colocada a licitante ESTEIO – ENGENHARIA E 
AEROLEVANTAMENTO S.A, com a pontuação final de 86,84 pontos. O Fran-
queada a palavra aos licitantes, o representante legal da empresa esteio 
– eNgeNHaria e aerolevaNtaMeNto s.a renunciou expressamente ao 
prazo recursal. considerando a renúncia expressa ao direito de recorrer 
pela empresa esteio – eNgeNHaria e aerolevaNtaMeNto s.a (segun-
da colocada), fica a licitante ENGEMAP – ENGENHARIA, MAPEAMENTO E 
aerolevaNtaMeNto ltda (declarada como vencedora) ciente de que a 
Prova de conceito será realizada no dia 27/04/2022, às 10:00 horas, no 
auditório do prédio sede do iterPa.
coMissÃo esPecial de licitaÇÃo:
raphael augusto corrêa - Presidente da comissão, josé Hilton da silva 
cunha - Membro da comissão, jurandir Pedro da silva brito - Membro da 
comissão, andré Matheus de lucena Moura - Membro da comissão e Mario 
sérgio de lima sousa - Membro da comissão.
licitaNtes:
eNgeMaP – eNgeNHaria, MaPeaMeNto e aerolevaNtaMeNto ltda - 
cNPj nº 01.020.691/0003-10 e esteio – eNgeNHaria e aerolevaNta-
MeNto s.a - cNPj nº 76.650.191/0001-07.

Protocolo: 787936
PoRtARiA Nº 804/2022

o Presidente do iNstitUto de terras do Pará – iterPa, no uso  das  
atribuições que lhe  são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsideraNdo o Pae nº 2022/435333, datado de 11/04/2022.

r e s o l v e:
aUtorizar o cancelamento da diária, em nome do servidor: bruno Yohei-
ji Kono ramos, presidente, no dia 20/04/2022, previsto na Portaria nº 
773/2022 de 12/04/2022, publicado no doe nº 34.932 de 13/04/2022, 
para o município de santarém, por não ter sido realizada, devido a neces-
sidade de cumprir agenda que surgiu, posteriormente, para o mesmo dia.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência
gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, em 20 
de abril de 2022.

Protocolo: 787775
.
.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ
.

.

.

ADMissão DE sERviDoR
.

Portaria: 2143/2022 objetivo: realizar ação de captura de morce-
go.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNeMa/
Pa destino: viseU/Pa servidor: 54196745/ cleoMeNes deMerval Pi-
MeNtel costa (ageNte de defesa agroPecUária) / 5,5 diárias / 
25/04/2022 a 30/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787499

ERRAtA
.

Na Portaria de Remoção nº 2088 de 19/04/22, publicada no doe nº 
34940 de 20 de abril de 2022 do servidor reNaN MereNcio de barros, 
Mat. 6403422/1.
onde se lê: 24/05/22
Leia-se: 02/05/22

Protocolo: 787783

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2181/2022: beNefi-
ciário: aUricelia do socorro soUza araUjo jaiMe; Matrícula: 
05869560;função: 20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte: 0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento 
de prestação de serviço de pessoa física, para atender as necessidades 
da Ulsa de capitão Poço.elemento de despesa / valor: 339036/47/ r$ 
600,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 787762
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2182/2022: beNefici-
ário: dÉa NUNes de soUsa; Matrícula: 5909569;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da gerência de santarém. ele-
mento de despesa / valor: 339030/r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despe-
sas: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 787768
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2180/2022: beNefici-
ário: jailsoN PalMeira da silva; Matrícula: 57223484;função:20a-
gricultura;Programa:1297;Projeto/atividade:8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pes-
soa jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender 
as necessidades da Ulsa de agua azul do Norte; 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: 787749
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2179/2022: beNefici-
ário: eUfrasio jacoMe de MoUra filHo; Matrícula: 57175962;fun-
ção:20agricultura;Programa:1297;Projeto/atividade:8338;fon-
te:0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento para aquisições 
de materiais diversos de consumo, para suprir as necessidades da Ulsa de 
rio Maria; elemento de despesa / valor: 339030/39/r$ 1.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 787743
PoRtARiA DE suPRiMENto DE fuNDo Nº 2178/2022: beNeficiá-
rio: UrbaNo rePolHo filHo; Matrícula: 8400829;função: 20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da regional de oriximiná na Ulsa 
de terra santa.elemento de despesa / valor: 339030/ r$ 1.500,00;Prazo 
de aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.orde-
nador de despesas: alex fabiaNo de alMeida Hage.

Protocolo: 787725



108  diário oficial Nº 34.942 Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

DiÁRiA
.

Portaria: 2159/2022 objetivo: tratar de assuntos administrativo.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: breves/Pa destino: 
belÉM/Pa servidor: 5904808/ josÉ WaNderlei dos saNtos oliveira 
(gereNte) / 1,5 diária / 13/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: jaMir 
jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787500
Portaria: 2141/2022 Objetivo: Dar apoio na vigilância ativa e atualiza-
ção cadastral em 05 (cinco) propriedades rurais.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: saNto aNtôNio do taUá/Pa desti-
no: sÃo caetaNo de odivelas/Pa servidor: 54186764/ aNtoNio 
carlos cardoso rodrigUes (aUxiliar de caMPo) / 0,5 diária / 
19/04/2022 a 19/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787493
Portaria: 2157/2022 objetivo: dar apoio administrativo na unidade de 
salvaterra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: soU-
re/Pa destino: salvaterra/Pa servidor: 55588428/ gille PatricK Ma-
cHado dos saNtos (assisteNte adMiNistrativo) / 5,5 diárias / 
10/04/2022 a 15/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 787494
Portaria: 2144/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: Portel/Pa destino: MelgaÇo/Pa servidor: 57222893/ WilsoN 
saNtaNa (ageNte de ageNte fiscal agroPecUário) / 1,5 diária / 
22/04/2022 a 23/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787507
Portaria: 2142/2022 Objetivo: Vigilância Epidemiológica em proprieda-
de e atualização cadastral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: saNto aNtôNio do taUá/Pa destino: sÃo caetaNo de odi-
velas/Pa servidor: 54187600/ joaNNes PaUlUs ferNaNdes de soU-
sa (ageNte de defesa agroPecUária) / 0,5 diária / 19/04/2022 a 
19/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787496
Portaria: 2158/2022 objetivo: realizar emissão de gta, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNeMa/Pa destino: vila NazarÉ/Pa servidor: 
57175279/ MicHele rosaNa MeNezes (assisteNte adMiNistrativo) 
/ 3,5 diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: jaMir jUNior Pa-
ragUassU Macedo.

Protocolo: 787497
Portaria: 2138/2022 objetivo: entregar documentos, coletar material 
e/ou documentos, depoimentos das pessoas envolvidas no fato nos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/
Pa destino: castaNHal, coNceiÇÃo do aragUaia, redeNÇÃo, saNta-
Na do aragUaia/Pa servidor: 57216615/ gilliard costa rodrigUes 
(MÉdico veteriNário) / 6,5 diárias / 13/02/2022 a 19/02/2022. or-
denador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787480
Portaria: 2154/2022 objetivo: realizar supervisão (visita) adminis-
trativa nas unidades da adePara sob jurisdição da regional de reden-
ção, envio e recebimento de documentos oficial.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: redeNÇÃo/Pa destino: coNceiÇÃo do 
aragUaia,PaU d`arco/Pa servidor: 5947211/ daNiella silva dias 
(gereNte regioNal) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordena-
dor: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787481
Portaria: 2140/2022 objetivo: atender aos focos positivos de aie na 
zona rural de alenquer. as diárias se fazem necessárias, pois o servidor 
terá que se deslocar 100 km da zona urbana para a zona rural, em dias 
consecutivos. e trabalhar depois do horário de expediente.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aleNqUer/Pa destino: aleN-
qUer/Pa servidor: 54197928/ alteMar Paixao da silva (ageN-
te fiscal de defesa agroPecUária e florestal) / 2,5 diárias / 
11/04/2022 a 15/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787489
Portaria: 2156/2022 objetivo: realizar avaliação final do estágio pro-
batório.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Novo re-
PartiMeNto/Pa destino: tUcUrUÍ/Pa servidor: 5948597/ fraNcisco 
ailtoN barbosa de carvalHo (ageNte de defesa agroPecUária) 
/ 0,5  diária / 19/04/2022 a 19/04/2022.ordenador: jaMir jUNior Pa-
ragUassU Macedo.

Protocolo: 787490
Portaria: 2139/2022 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: 57175984/ tHoMe lisboa da costa jUNior (assisteNte 
adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022. ordena-
dor: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787485
Portaria: 2155/2022 objetivo: realizar visitas institucionais nas unidades 
da adePará.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/
Pa destino: Marabá,redeNÇÃo,xiNgUara/Pa servidor: 80015616/ roMU-
lo coelHo PaNtoja (gereNte) / 10,5 diárias / 11/04/2022 a 21/04/2022.
ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787487

Portaria: 2136/2022 Objetivo: Dar apoio durante fiscalização do comércio de 
agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo doMiN-
gos do aragUaia/Pa destino: PalestiNa do Pará/Pa servidor: 54188795/ 
fraNcisco aNdrÉ costa oliveira (tÉcNico agrÍcola) / 1,5 diária / 
19/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787468
Portaria: 2137/2022 Objetivo: Intensificar a fiscalização e coibir o trân-
sito interestadual e intraestadual de máquinas, equipamentos e implemen-
tos agrícolas e com a finalidade do cumprimento da portaria ADEPARA n° 
4370 de 03/08/2021 no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Novo Progresso/Pa destino: altaMira/Pa servi-
dor: 5962047/ jeffersoN brUNo carvalHo soares (fiscal estadUal 
agroPecUário - eNgeNHeiro agrôNoMo) / 4,5 diárias / 18/04/2022 
a 22/04/2022. ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787477
Portaria: 2130/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégi-
co relacionado às metas técnicas para o ano de 2022.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aUgUsto corrêa/Pa destino: 
caPaNeMa/Pa servidor: 51855617/ robsoN de jesUs PicaNÇo da 
costa (ageNte fiscal agroPecUário) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 
13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787452
Portaria: 2131/2022 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: 5873312/ leoNardo de leMos boMfiM (MÉdico veteriNá-
rio) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022. ordenador: jaMir jU-
Nior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787453
Portaria: 2132/2022 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: 57223644/ Marcia Moreira lisboa (aUxiliar de caMPo) / 
2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior Pa-
ragUassU Macedo.

Protocolo: 787454
Portaria: 2128/2022 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: 57227241/ lUiz aUgUsto dos saNtos Pereira filHo (eN-
geNHeiro agrôNoMo) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.orde-
nador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787448
Portaria: 2129/2022 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: 54197917/ gersoN Piedade MoNteiro (ageNte de defesa 
agroPecUária) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: 
jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787449
Portaria: 2126/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em estabelecimentos comerciais localizados no município de 
são joão do araguaia para o cumprimento de meta estabelecida no PPa 
de 2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo do-
MiNgos do aragUaia/Pa destino: sÃo joÃo do aragUaia/Pa servi-
dor: 57189731/ daNiellY bUsato gUiNHazi (eNgeNHeiro agrôNo-
Mo) / 0,5 diária / 18/04/2022 a 18/04/2022. ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787446
Portaria: 2127/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégico 
relacionado às metas técnicas para o ano de 2022.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: aUgUsto corrêa/Pa destino: caPa-
NeMa/Pa servidor: 57192023/ elizaNgela Meireles silva (ageNte 
fiscal agroPecUário) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.orde-
nador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787447
Portaria: 2135/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxico.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo 
doMiNgos do aragUaia/Pa destino: PalestiNa do Pará/Pa servi-
dor: 57189731/ daNiellY bUsato gUiNHazi (eNgeNHeiro agrôNo-
Mo) / 1,5 diária / 19/04/2022 a 20/04/2022. ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787465
Portaria: 2134/2022 objetivo: realizar supervisão do Programa da Mos-
ca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
belÉM/Pa destino: MoNte doUrado/Pa servidor: 5877989/adalberto 
goMes tavares (fiscal estadUal agroPecUário) / 4,5 diárias / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787461
Portaria: 2133/2022 Objetivo: Dar apoio em fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em estabelecimentos comerciais localizados no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: sÃo doMiNgos do 
aragUaia/Pa destino: sÃo joÃo do aragUaia/Pa servidor: 5721404/ 
fraNcivaldo MartiNs HiPolito (aUxiliar de caMPo) / 0,5 diária 
/ 18/04/2022 a 18/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787456
Portaria: 2123/2022 objetivo: conduzir treinamento administrativo e contá-
bil de padronização operacional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: belÉM/Pa destino: redeNÇÃo,tUcUMÃ,xiNgUara/Pa servidor: 
5950195/ geisiaNe silva de farias (gereNte) / 6,5 diárias / 24/04/2022 
a 30/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787437
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Portaria: 2124/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégico.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: viseU/Pa destino: 
caPaNeMa/Pa servidor: 596 205 2/ elKsoN castro da silva (ageNte 
fiscal agroPecUário) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 13/04/2022.orde-
nador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787441
Portaria: 2125/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município de santa Maria das barreiras, distrito 
de casa de tábua.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
saNtaNa do aragUaia/Pa destino: saNta Maria das barreiras/Pa 
servidor: 5898310/ sUeleM Moreira ribeiro (eNgeNHeiro agrô-
NoMo) / 0,5 diária / 20/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787442
Portaria: 2151/2022 Objetivo: Realizar ação de fiscalização no trânsito 
de frutos hospedeiros de Pragas quarentenárias em embarcações e em 
rodovias no município de Alenquer visando intensificar a emissão de docu-
mentação oficial de trânsito para cargas vegetais junto a Adepara.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNte alegre/Pa des-
tino: aleNqUer/Pa servidor: 55586039/ cleo jose batista de aNdra-
de (ageNte de defesa agroPecUária) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787562
Portaria: 2153/2022 objetivo: realizar as metas mensais.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: acará/Pa destino: bUjarU/
Pa servidor: 54191184/ gleidsoN PaNtoja beNÍcio (ageNte de de-
fesa agroPecUária) / 1,5 diária / 13/04/2022 a 14/04/2022. ordena-
dor: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787573
Portaria: 2152/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica e 
atualização cadastral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cHaves/Pa destino: afUá/Pa servidor: 57221223/ MarÇal ca-
valcaNti de soUza barros (fiscal estadUal agroPecUário - MÉ-
dico veteriNário) / 2,5 diárias / 14/04/2022 a 16/04/2022. ordena-
dor: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787569
Portaria: 2146/2022 objetivo: realizar ação de captura de morce-
go.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNeMa/
Pa destino: viseU/Pa servidor: 57224213/ NelsoN jose de liMa 
ferNaNdes (ageNte de defesa agroPecUária) / 5,5 diárias / 
25/04/2022 a 30/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787525
Portaria: 2161/2022 objetivo: realizar visitas institucionais nas unida-
des da ADEPARA e reunir com a Gerencia Regional de Capanema, afim de 
dirimir dúvidas jurídicas quanto aos processos administrativos da ade-
Para.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: belÉM/Pa 
destino: caPaNeMa/Pa servidor: 5891012/ tatiaNe viaNNa da silva 
(ProcUradora cHefe) / 4,5 diárias / 02/05/2022 a 06/05/2022.orde-
nador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787527
Portaria: 2147/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
Portel/Pa destino: MelgaÇo/Pa servidor: 54187563/ tarso PaNtoja 
loPes (ageNte de defesa agroPecUária) / 1,5 diária / 22/04/2022 
a 23/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787528
Portaria: 2160/2022 objetivo: Participar do planejamento estratégico. 
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Peixe-boi/Pa des-
tino: caPaNeMa/Pa servidor: 54188562/fraNcisco liNs barros de oli-
veira (ageNte de defesa agroPecUária) / 2,5 diárias / 11/04/2022 a 
13/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787516
Portaria: 2145/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica e atu-
alização cadastral em propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: cHaves/Pa destino: afUá/Pa servidor: 57221223/ 
MarÇal cavalcaNti de soUza barros (fiscal estadUal agroPecU-
ário - MÉdico veteriNário) / 1,5 diária / 12/04/2022 a 13/04/2022. 
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787513
Portaria: 2164/2022 objetivo: realizar padronização de documentos 
técnicos dos Programas sanitários da defesa sanitária animal da adePara 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: be-
lÉM/Pa destino: eldorado dos carajás,Marabá,sÃo doMiNgos do 
aragUaia,sÃo geraldo do aragUaia/Pa servidor: 57189787/ aUrea 
sirleNe ferreira Peres figUeiredo (assisteNte adMiNistrativo) 
/ 12,5 diárias / 25/04/2022 a 07/05/2022.ordenador: jaMir jUNior 
ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787545
Portaria: 2149/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: cUrraliNHo/Pa destino: sÃo sebastiÃo da boa vista/Pa servi-
dor: 5939070/ arNaldo PaNtoja dos saNtos filHo (ageNte fiscal 
agroPecUário) / 1,5 diária / 29/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787547
Portaria: 2165/2022 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 servi-
dor: 5869480/ josÉ leaNdro de soUsa filHo (ageNte fiscal agro-
PecUário) / 0,5 diária / 26/04/2022 a 26/04/2022.ordenador: jaMir 
jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787549

Portaria: 2163/2022 objetivo: realizar padronização de documentos 
técnicos dos Programas sanitários da defesa sanitária animal da adePara 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: be-
lÉM/Pa destino: eldorado dos carajás,Marabá,sÃo doMiNgos do 
aragUaia,sÃo geraldo do aragUaia/Pa servidor: 57175987/ Pa-
trÍcia reis costa (assisteNte adMiNistrativo) / 12,5 diárias / 
25/04/2022 a 07/05/2022. ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 787537
Portaria: 2150/2022 objetivo: realizar inspeção em 10 Propriedades 
produtoras de soja. tal solicitação se faz necessária ao pernoite do ser-
vidor nos locais de atuação, devido ter que percorrer grandes distâncias 
na br 163 cerca de 140 km, no sentido santarém/rurópolis, além de vi-
cinais de chão batido, para realizações das inspeções.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa destino: saNtarÉM/Pa 
servidor: 51855641/ PaUlo ricardo Paiva alves (eNgeNHeiro agrô-
NoMo) / 2,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787555
Portaria: 2148/2022 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: rg5098149/ roseNildo silva de 
alMeida (ageNte fiscal agroPecUário) / 4,5 diárias / 25/04/2022 
a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoja PiMeNtel.

Protocolo: 787536
Portaria: 2162/2022 objetivo: realizar padronização de documentos 
técnicos dos Programas sanitários da defesa sanitária animal da adePara 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
belÉM/Pa destino: eldorado dos carajás,Marabá,sÃo doMiNgos 
do aragUaia,sÃo geraldo do aragUaia/Pa servidor: 55588406/ da-
Niele correa costa (assisteNte adMiNistrativo) / 12,5 diárias / 
25/04/2022 a 07/05/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 787530
Portaria: 2177/2022 objetivo: reunir com meio produtivo para orienta-
ções referentes a cultivos agrícolas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: belÉM/Pa destino: acará,baiÃo,toMÉ-aÇU/Pa servi-
dor: 3175758/ NelsoN de oliveira leite (gereNte) / 3,5 diárias / 
24/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 787679
Portaria: 2174/2022 objetivo: dar apoio na organização documental e 
encaminhamentos para auditoria do MaPa/2022.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo geraldo do aragUaia/Pa destino: 
belÉM/Pa servidor: 57223651/ jocÉlia ferNaNdes e silva (MÉdico 
veteriNário) / 8,5 diárias / 22/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: je-
ffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787671
Portaria: 2175/2022 objetivo: realizar vacinação contra brucelose 
(agulha oficial).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: 
brejo graNde do aragUaia/Pa destino: PalestiNa do Pará/Pa servi-
dor: 6403559/ aNdrÉia silva da silva (fiscal estadUal agroPecU-
ário - MÉdico veteriNário) / 3,5 diárias / 26/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787675
Portaria: 2176/2022 Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial de bru-
celose e vigilância em propriedade rural.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: Marabá/Pa destino: Nova iPixUNa/Pa servidor: 
54193768/ tatiaNa Paiva leÃo NUNes (MÉdico veteriNário) / 3,5 
diárias / 27/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 787676
Portaria: 2173/2022 objetivo: reunir com entidades integrantes dos 
conselhos municipais de desenvolvimento rural e sustentabilidade.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cHaves/Pa destino: 
altaMira, itaitUba, orixiMiNá, saNtarÉM/Pa servidor: 5934204 / 
olivar aNtoNio valeNte ribeiro (ageNte fiscal agroPecUário) 
/ 6,5 diárias / 24/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto 
de oliveira.

Protocolo: 787663
Portaria: 2169/2022 objetivo: reunir com servidores integrantes da 
equipe estadual de educação sanitária sobre os conselhos municipais 
de desenvolvimento rural e sustentabilidade-cMdr nos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: 
altaMira, itaitUba, orixiMiNá, saNtarÉM/Pa servidor: rg 5906722 
/ KariNa cardoso NUNes (gereNte) / 6,5 diárias / 24/04/2022 a 
30/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787642
Portaria: 2170/2022 objetivo: orientar os servidores da unidade quan-
to às correções de inconsistências nas coordenadas geográficas, atualiza-
ções cadastrais, bem como procedimentos para guarda de documentação 
inerentes ao cadastro agropecuário no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: belÉM/Pa destino: aUrora do Pará/Pa 
servidor: 57223306/ rôMUlo albUqUerqUe batista de liMa (assis-
teNte adMiNistrativo) / 1,5 diária / 18/04/2022 a 19/04/2022.orde-
nador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787650
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Portaria: 2171/2022 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades rurais em área perifocal de raiva dos herbívoros no municí-
pio. As propriedades a serem visitadas ficam em região de difícil acesso, 
distantes da sede.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
oUrilâNdia do Norte/Pa destino: oUrilâNdia do Norte/Pa servidor: 
54187183/ cicero raMalHo dos saNtos (ageNte de defesa agro-
PecUária) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787654
Portaria: 2172/2022 objetivo: acompanhar vacinação contra brucelose 
nas comunidades do lago grande. Pernoite é necessária, pois o servidor 
não retorna a sede do município, por se tratar de uma região de várzea de 
difícil acesso e distante da sede. viagem de ida de barco (10 horas) e re-
torno de barco (10 horas).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: saNtarÉM/Pa destino: saNtarÉM/Pa servidor: 55588415/ for-
laN foNseca goMes (assisteNte adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 
26/04/2022 a 28/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787655
Portaria: 2167/2022 objetivo: realizar entrega de materiais veteriná-
rios e vacinas anti brucelose - b19.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: Marabá/Pa destino: eldorado dos carajás, itU-
PiraNga, ParaUaPebas, crUzeiro do sUl/Pa servidor: 5947978/ ge-
raldo teotôNio Pereira jota (gereNte regioNal) / 3,5 diárias / 
18/04/2022 a 21/04/2022. ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787620
Portaria: 2168/2022 objetivo: realizar captura de morcegos em pro-
priedades foco e Perifoco da raiva dos Herbívoros no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: castaNHal/Pa desti-
no: saNta izabel do Pará/Pa servidor: 55586131/ PaUlo adriaNo da 
silva (tÉcNico agrÍcola) / 4,5 diárias / 25/04/2022 a 29/04/2022. 
ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787633
Portaria: 2183/2022 objetivo: realizar vigilancia epidemiologica em 
propriedades rurais e cadastro de exploração pecuaria.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa destino: sÃo sebas-
tiÃo da boa vista/Pa servidor: 5939070/ arNaldo PaNtoja dos saN-
tos filHo (ageNte fiscal agroPecUário) / 4,5 diárias / 17/04/2022 
a 21/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787796
Portaria: 2184/2022 objetivo: saneamento de foco de anemia infec-
ciosa equina.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Pa-
cajá/Pa destino: Novo rePartiMeNto/Pa servidor: 5951755/ aMaliN 
arero Melo tavares (fiscal estadUal agroPecUário - MÉdico ve-
teriNário) / 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: jef-
fersoN PiNto de oliveira.

Protocolo: 787801
Portaria: 2185/2022 objetivo: realizar cadastramento de abrigo de 
morcego.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: abel 
figUeiredo/Pa destino: boM jesUs do tocaNtiNs/Pa servidor: 
57173779/ roNivaldo faUstiNo ferreira (tÉcNico agrÍcola) / 3,5 
diárias / 18/04/2022 a 21/04/2022.ordenador: jeffersoN PiNto de 
oliveira.

Protocolo: 787806
Portaria: 2186/2022 objetivo: Participar da realização de dois cursos de 
qualificação Profissional pela EGPA -Escola de Governança Publica do Es-
tado do Pará no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: saNtarÉM/Pa destino:  belÉM/Pa servidor: 57173464/ ediNeia 
Pereira da costa (assisteNte adMiNistrativo) / 6,5 diárias / 
24/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Ma-
cedo.

Protocolo: 787817
Portaria: 2187/2022 objetivo: Participar da realização de dois cursos de 
qualificação Profissional pela EGPA -Escola de Governança Publica do Estado 
do Pará no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
saNtarÉM/Pa destino: belÉM/Pa servidor: 57176022/ jUarez farias 
PoNtes Neto (assisteNte adMiNistrativo) / 6,5 diárias / 24/04/2022 
a 30/04/2022.ordenador: jaMir jUNior ParagUassU Macedo.

Protocolo: 787820
.
.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 0207/2022 – 19.04.2022
o PresideNte eM exercÍcio da eMater-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, resolve:
r e M a N e j a r, a contar de 18/04/2022, o extensionista rural i, engº-
florestal – aNtoNio MarÇal de soUza Neto - Matrícula nº 57175470/1, 
do escritório local de Marabá, para exercer suas funções no escritório 
regional Marabá. (Pae: 2022/441920).
PaUlo aUgUsto lobato da silva – Presidente em exercício

Protocolo: 787523

LicENçA PRêMio
.

eMPresa de assistêNcia tÉcNica do estado do Pará
alessaNdra de cassia silva da silva - coordenadora

PoRtARiA DE LicENçA PRêMio Nº 0044/2022–20.04.2022
c o N c e d e r, ao auxiliar de administração –lUiz gUilHerMe loPes 
gasPar- Matrícula nº 3176576/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/eMater
-Pará, de 12.12.2012, 30 (trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao quinquênio: 13/08/2012 a 12/08/2017, que será gozado no período de 
02/05/2022 a 31/05/2022. (Pae: 2022/460329).

Protocolo: 787940
.
.

DisPENsA DE LicitAção
.

tERMo DE DisPENsA DE ALuGuEL Nº 008/2022
Processo: 2022/182918
Partes: o estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da eMPresa de assistêNcia tÉcNica e exteNsÃo rUral 
do estado do Pará – eMater/Pa, inscrita no cNPj nº 05.402.797/0001-
77, e a sra. Marluth de souza figueiredo fialho, inscrito no cPf nº 
430.400.042-04, rg nº 2608313, sendo o mesmo legitimo proprietário do 
referido imóvel localizado no endereço: av. senador lemos, nº 413, Praça 
da Matriz, bairro: centro, no Município de Melgaço-Pa.
objeto: É a efetivação do novo contrato administrativo de locação de 
imóvel, com vigência de 12 (onze) meses, a contar da assinatura do ter-
mo de contrato, referente ao imóvel onde funcionará o escritório local de 
Melgaço-Pa.
da fUNdaMeNtaÇÃo legal e jUstificativa de disPeNsa de licita-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 28 e 29, inciso v da 
lei nº 13.303/2016, considerando o valor para contratação, conforme o 
Parecer jurídico nº 070/2022-ajUr.
valor estiMado: r$ 2.000,00 (dois Mil reais) no valor Mensal referente 
a 12 meses, ficando no Valor Global de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil 
reais).
recUrsos orÇaMeNtários:
Programa: 1491- agricultura, Pecuária, e Pesca e aquicultura;
Projeto atividade: 2070008711-c - Prestação de serviço de assistência 
técnica e extensão rural.
elemento de despesa: 339036 – serviços de terceiros – Pessoa física;
fonte: 0101 – tesouro do estado.
foro: Marituba-Pará
data: 20/04/2022.

Protocolo: 787610
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA DE DiARiA Nº062/2022;beNeficiário:tHiago aUgUs-
to de carvalHo leÃo ;MatrÍcUla :55585956/1;fUNÇÃo:ext. rUral 
i;objetivo:ParticiPar de reUNiÃo coM o baNPará e os tÉcNicos 
da eMater-Pa, sobre a liNHa de crÉdito rUral”baNPará bio”, Nos 
MUNicÍPios de tUcUMÃ, oUrilâNdia do Norte e ágUa azUl do Nor-
te;Nº de diárias:6,5(seis e Meia);PerÍodo:24 á 30.04.2022:desti-
No: tUcUMÃ, oUrilâNdia do Norte e ágUa azUl do Norte; ordeNa-
dor de desPesa:PaUlo aUgUsto lobato da silva.

Protocolo: 787903
.
.

sEcREtARiA DE EstADo DE MEio 
AMBiENtE E sustENtABiLiDADE
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 00719/2022 - GAB/sEMAs
o diretor de gestão administrativa e financeira, em exercício no uso das 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 00657, de 
12 de abril de 2022 - gab/seMas, publicada no doe n° 34.934, de 14 de 
abril de 2022.
considerando as informações constantes nos autos do Processo Pae n° 
2022/320496 - seMas/Pa
resolve:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 004/2022- seMas/Pa, celebrado entre a secretaria de estado 
de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade - seMas/Pa e a empresa ze-
Nite iNforMaÇÃo e coNsUltoria s/a, os servidores: aNdersoN car-
DOSO LEAL, matrícula nº 5946269/1 como fiscal Titular e VITOR MARONE 
TEIXEIRA LISBOA, matrícula nº 5901938/4 como fiscal Suplente, a contar 
da data da publicação desta.
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ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
dê-se ciêNcia, registre-se e cUMPra-se.
leoPercio barbosa fôro
diretor de gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 787685
PoRtARiA Nº. 0653/2022-GAB/coRREG. 

BELéM/PA, 11 DE ABRiL DE 2022.
a corregedoria desta secretaria de estado de Meio ambiente e susten-
tabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 
227/2019-gab/seMas, de 28/02/2019, publicada no doe nº. 33817, de 
06/03/2019, com fundamento nos arts. 199, 204 e 208, caput, da lei es-
tadual nº. 5.810/94; e,
coNsideraNdo-se os termos do Pae Nº. 2022/434735, no qual o cole-
giado informa, em suma, que embora tenha envidado esforços para escla-
recer os fatos, ainda necessita executar outros procedimentos imprescindí-
veis para o deslinde do caso.
resolve:
art. 1º – Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado atra-
vés da Portaria nº. 1222/2021-gab/correg, de 03/08/2021, publicada no 
doe nº. 34658 de 04/08/2021, e último ato, recondução pela Portaria nº. 
0031/2022-gab/correg, de 13/01/2022, publicada no doe nº. 34843 de 
25/01/2022, referente aos fatos de que trata o Pae Nº. 2021/417025.
art. 2º – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍvio cÍcero caMPbell PoNtes
corregedor-seMas/Pa

Protocolo: 784021
PoRtARiA Nº 0703/2022-sAGAt/GAB/sEMAs

o secretário adjUNto de gestÃo adMiNistrativa e tecNologias, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/nº de 19 de fevereiro 
de 2021, publicado no Diário Oficial nº 34.497, de 19 de fevereiro de 2021;
coNsideraNdo o Processo administrativo eletrônico nº 2022/367782;
r e s o l v e:
I – EXCLUIR, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% (ses-
senta por cento), dos servidores abaixo: 

MAtRícuLA NoME cARGo/fuNção A coNtAR
5721960/4 elMa sUeleNe da silva oliveira tÉc. eM gestÃo de Meio aMbieNte 25/04/2022
5903180/2 raissa da silva loPes tÉc. eM gestÃo de Meio aMbieNte 02/05/2022

 
II – CONCEDER, Gratificação por Tempo Integral, no percentual de 60% 
(sessenta por cento), dos servidores abaixo:

MAtRícuLA NoME cARGo/fuNção A coNtAR

5924514/2 MoeMa racHel ribeiro de vascoN-
celos tÉc. eM gestÃo de Meio aMbieNte 25/04/2022

5949243/2 HelleM cristiNa teixeira rodrigUes tÉc. eM gestÃo de Meio aMbieNte 02/05/2022

iii – deterMiNar à diretoria de gestão administrativa e financeira - 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao fiel 
cumprimento do presente ato.
belém, 19 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
HUgo YUtaKa sUeNaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 787488
PoRtARiA Nº 716, DE 20 DE ABRiL 2022

Designa servidores para compor a Secretaria-Executiva da Câmara de 
compensação ambiental do estado do Pará (secex/cca-Pa) e revoga a 
Portaria seMas nº 1.364, de 2 de setembro de 2019.
o secretário de estado de Meio aMbieNte e sUsteNtabilidade do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, da cons-
tituição estadual e o art. 6º-P da lei nº 5.752, de 26 de julho de 1993, e
resolve:
Art.1º Ficam designadas para compor a Secretaria-Executiva da Câmara de 
compensação ambiental do estado do Pará (secex/cca-Pa), nos termos 
do art. 8º do anexo Único, da Portaria seMas nº 1.145, de 30 de julho de 
2019, que aprova o Regimento Interno da Câmara de Compensação Am-
biental do estado do Pará, as seguintes servidoras:
i - fátima cristina Marques ferreira, matrícula nº 57175420/1;
ii - Natália Nagle azevedo silva, matrícula nº 5925078/4; e
iii - Patrícia da conceição cabral de lima, matrícula nº 57175687/1.
Parágrafo Único. fica designada a servidora, fátima cristina Marques fer-
reira, como secretária Executiva da Câmara de Compensação Ambiental 
do estado do Pará.
art.2º as competências da secretaria-executiva da cca estão dispostas no 
art. 14 do anexo Único da Portaria seMas nº 1.145, de 2019.
art.3º as atividades exercidas pelos (as) membros (as) da secretaria-exe-
cutiva, são consideradas como exercício efetivo de suas funções institucio-
nais, de caráter relevante, não remunerada.
art.4º fica revogada a Portaria seMas nº 1.364, de 2 de setembro de 2019.
art.5º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
josÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
secretário de estado de Meio ambiente e sustentabilidade do Pará
Presidente da Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Pará

Protocolo: 787986

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

DistRAto A PEDiDo DE sERviDoR
servidor: WelliNtoN barbosa Madeira
MatrÍcUla: 6402936
fUNÇÃo: assisteNte adMiNistrativo
a coNtar de 08/04/2022
servidor: MaYara cristiNa silva farias
MatrÍcUla: 5958073
fUNÇÃo: tÉcNico eM gestÃo de Meio aMbieNte-eNgeNHaria aMbieNtal
a coNtar de 18/04/2022
ordeNador: lília Márcia ramos reis - diretora de gestão administrativa 
e financeira

Protocolo: 787704
.
.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PoRtARiA Nº 00695/2022-GAB/sEMAs DE 18.04.2022, 
PUblicada No doe Nº 34.940 de 20/04/2022
oNDE sE Lê:  de férias no período de 02/05/2022 a 01/06/2022
LEiA-sE:  de férias no período de 02/05/2022 a 31/05/2022

Protocolo: 787588
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 0681/2022 - GAB/sEMAs 13 DE ABRiL DE 2022.
objetivo: realização de treinamento em inscrição de car aos técnicos das 
secretaria de Meio ambiente do município de benevides/Pa, sendo esten-
dido o convite aos técnicos dos municípios de Marituba/Pa e bonito/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: benevides/Pa
Período: 25,26,27,28 e 29/04/2022 – 02 e ½ diárias
servidores:
- 5899270/2 - aMaNda gaMa rosa - (técnico em gestão de Meio am-
biente)
- 5955053/1 - reNata loPes de HolaNda - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 785614
PoRtARiA Nº 0697/2022 - GAB/sEMAs 18 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: realizar levantamento e coleta de dados para elaboração do 
diagnóstico ambiental, conforme pleito feito pela associação dos trabalha-
dores e trabalhadoras agroextrativistas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa e afuá/Pa
destino: afuá/Pa e zona rural de afuá por via Macapá/Pa
servidores e colaboradores eventuais:
- 5438004 - josÉ de ribaMar beNto da silva jÚNior-(técnico em ges-
tão de Meio ambiente) - 25/04 a 20/05/2022 – 25 e ½ diárias.
- 32545931 - sebastiÃo aNisio dos saNtos -(técnico b) - 25/04 a 
20/05/2022 – 25 e ½ diárias
- 57227619/4 - lUciaNe laraNjeira do NasciMeNto-(técnico em ges-
tão de Meio ambiente) - 25/04 a 20/05/2022 – 25 e ½ diárias
- 5960947/1 - lUcivaNdo barbosa de Moraes -(técnico em gestão de 
Meio ambiente) - 25/04 a 20/05/2022 – 25 e ½ diárias
- lUiz ferNaNdo da crUz silva - (colaborador eventual)- 26/04 á 
19/05/2022 - 19 e ½ diárias
- MaNoel alves de Melo - (colaborador eventual) - 26/04 á 19/05/2022 
- 19 e ½ diárias
- jaKsoN dos saNtos Melo - (colaborador eventual)- 26/04 á 
19/05/2022 - 19 e ½ diárias
- leoMar soUza da silva - (colaborador eventual) - 26/04 á 19/05/2022 
- 19 e ½ diárias
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 786317
PoRtARiA Nº 0707/2022 - GAB/sEMAs 18 DE ABRiL DE 2022.

objetivo: acompanhar o secretário no evento 1º PecUariaNdo - encontro 
da cadeia agroindustrial, comercial e de serviços da Pecuária Paraense.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 27/04 a 29/04/2022 – 02 e ½ diárias.
servidora:
- 57194469/2 - aNdrÉa dos saNtos coelHo - (assessora)
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 786686
PoRtARiA Nº 0701/2022 - GAB/sEMAs 19 DE ABRiL DE 2022.

objetivo:realizar a i reunião de informação Às lideranças da colônia 
Z-20 E I Oficina De Contribuições De Representantes Da Colônia Z-20 Das 
comunidades de Pescadores e Pescadoras artesanais, localizado Nos Mu-
nicípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
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destino: santarém/Pa
Período: 24/04 a 27/04/2022– 03 e ½ diárias.
servidores:
-5963689/1- carlos HeNriqUe saraiva dias - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 57198365/1- liliaNe obaNdo Maia de HollaNda liMa – (téc. em 
Planejamento e gestão em turismo)
- 5963649/1 - raiMUNda do socorro rodrigUes - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5840562/3 - WaldileNa assUNÇÃo - (assistente social)
ordeNador:
leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administrativa e finan-
ceira, em exercício / Portaria Nº 00657/2022-gab/seMas, de 12.04.2022

Protocolo: 786725
PoRtARiA Nº 0518/2022 - GAB/sEMAs 24 DE MARço DE 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental nos empreendimentos 
localizados no município de Marabá ,conforme solicitação nos Processos 
administrativos eletrônicos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 05/04 a 16/04/2022 –11 e ½ diárias.
servidores:
- 57234782/ 1- eliNeUza faria da silva - (técnico em gestão de Meio 
ambiente)
- 5136857/ 1 - aNtoNio carlos da silva Nobre - (engenheiro sanitarista)
- 5926565/ 2 - igor Pereira diNiz - (técnico em gestão de Meio ambiente)
- 5654815/ 1 - joao MartiNHo coNde aleixo - (Motorista)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administra-
tiva 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: 776639
PoRtARiA Nº 0525/2022 - GAB/sEMAs 25 DE MARço DE 2022.
objetivo:objetivando a realização de vistoria técnica na empresa alcoa 
World Alumina Brasil Ltda, a fim de atender a solicitação de renovação de 
licença de operação – lo 7257/2012, localizado nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino:santarém-juruti/Pa
Período:25 a 30/04/2022 – 05, ½ diárias.
servidores:
-5907566/2- diego silva saldaNHa - (gerente)
-5960956/1 - ferNaNdo aNdrade de oliveira- (téc. em gestão de 
Meio ambiente)
-5953130 - Walter de soUza ferraz Neto - (téc. em gestão de Meio ambiente)
- 5938595/2 - sHeila PatrÍcia dalMácio barbosa- (téc. em gestão 
de Meio ambiente)
- 5944042/ 2 - talita do NasciMeNto Praxedes- (gerente)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administra-
tiva 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: 776861
PoRtARiA Nº 0549/2022 - GAB/sEMAs 29 DE MARço DE 2022.
objetivo: subsidiar emissão de parecer e nota técnica de processo de li-
cenciamento ambiental e manutenção de licença do empreendimento ci-
tado no plano.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: Parauapebas/Pa.
Período: 25/04 a 29/04/2022– 4 e ½ diárias.
servidores:
- 5951683/1 - laila rebeca da silva NUNes - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 8400937/1- NaYara MoNteiro barreiros – (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administra-
tiva 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: 778198
PoRtARiA Nº 0576/2022 - GAB/sEMAs 31 DE MARço DE 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica na área do Projeto da empresa cevital.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: barcarena/Pa
Período: 25/04 a 26/04/2022 – 01 e ½ diária.
servidores:
- 8093997/1 - aNa ligia PassiNHo dos saNtos - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5914581/4 - aMaNda NerY castelo braNco - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 5092663/1 - rita de cassia NasciMeNto cavalcaNte - (engenheiro químico)
- 54186252/2 - fraNcisco lUcio barbosa qUaresMa - (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
- 5888448/2 - eriKa aliNNe caMPos veloso - (técnico em gestão de 
Meio ambiente)
- 57214856/1 - erNildo cesar da silva serafiM - (técnico em gestão 
de Meio ambiente)
- 5954964/1 - sUeleN Melo de oliveira - (técnico em gestão de Meio ambiente)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão administra-
tiva e financeira, em exercício / Portaria nº 00223 de 15 de fevereiro de 
2022, publicada no doe nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 779548

PoRtARiA Nº 0599/2022 - GAB/sEMAs 05 DE ABRiL DE 2022.
objetivo:vistoria técnica para realizar a primeira etapa da validação de 
estudo de coeficiente de rendimento volumétrico – CRV na atividade carvo-
eira do empreendimento “j. P. biaNcardi filHo coMÉrcio – ePP.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
Destino: Moju/PA (acesso por Tailândia)
Período: 25 a 29/04/2022- 04 e ½ diárias.
servidores:
- 5147352/1 - sÉrgio aUgUsto da Motta soUza-(eNg. agrôNoMo )
- 57227646/4 - MicHelle Maria corrêa - (eNg. florestal )
ordeNador: lilia Marcia raMos reis / diretora de gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 780922
PoRtARiA Nº 0721/2022 - GAB/sEMAs 20 DE ABRiL DE 2022.

objetivo:realizar vistoria técnica em PMfs, localizado No Município ci-
tado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem:belém/Pa
destino:Portel/Pa por via breves/Pa
Período:25/04 à 29/04/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
-5955134/1- joao aNtoNio do carMo soUsa jUNior- (técnico em 
gestão de Meio ambiente)
-57235011/1- evertoN barros dias - (técnico em gestão de Meio ambiente)
ordeNador: leoPercio barbosa foro / diretor de gestão adminis-
trativa e financeira, em exercício / Portaria Nº 00657/2022-gab/seMas, 
de 12.04.2022

Protocolo: 787706
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

AcoRDo DE cooPERAção N.º 006/2022
PRocEsso ADMiNistRAtivo ELEtRôNico (PAE) 

N.º: 2022/436314.
PRocEsso cEtEsB.039821/2022-56

Partes: secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade – se-
Mas e cetesb - coMPaNHia aMbieNtal do estado de sÃo PaUlo.
eNdereÇo da Parte: av. Prof. frederico Herman júnior, 345, ceP 05489-
900. são Paulo – sP.
objeto: desenvolvimento de ações integradas visando ao aprimoramento 
do controle, proteção e conservação ambiental, especialmente quanto à 
gestão de resíduos sólidos e licenciamento ambiental de atividades e em-
preendimentos.
VIGÊNCIA: INICIO: 13/04/2022 │ TÉRMINO: 12/04/2024, prorrogável, 
consoante cláusula sexta.
valor: r$ 0,00 (inexistente).
data da assiNatUra: 13/04/2022.
assiNaNtes: josé Mauro de lima o’de almeida, pela seMas; Patrícia 
faga iglecias lemos, pela cetesb.
coMissÃo gestora da Parceria: fernando Marcos Mota Pereira e silva, 
Yasmin emanuelle santos Pereira de lima, pela seMas; lia Helena Montei-
ro de lima demange, pela cetesb, nos termos da lei.

Protocolo: 787445
.
.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ
.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 237 DE 19 DE ABRiL DE 2022
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da biodiversidade 
do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 
07 de fevereiro de 2019.
coNsideraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
(Pad), com a nomeação de comissão através da Portaria nº 648, de 27 
de outubro de 2021, publicada no doe n° 34.751 de 28/10/2021 e Por-
taria n° 073, de 22 de fevereiro de 2022, publicada no doe n° 34.875 de 
24/02/2022.
coNsideraNdo o ofício n°05/2022-cPad, datado no dia 24 de março 
de 2022, que faz referência aos fatos apurados nos autos do Processo nº 
2021/1000071, em que o Presidente da comissão do Processo, dilson Na-
zareno favacho lopes, matrícula nº 5894692, solicitou a prorrogação, por 
mais 30 (trinta) dias, do prazo para conclusão dos trabalhos.
resolve:
art.1º - Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos 
trabalhos das Portarias nº 648, de 27 de outubro de 2021 e n° 073 de 22 
de fevereiro de 2022.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lessa beNgtsoN
PresideNte do ideflor-bio

Protocolo: 787590
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sEcREtARiA DE EstADo
DE sEGuRANçA PúBLicA
E DEfEsA sociAL
.

PoRtARiA Nº. 009/2022 – fisP
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de segu-
rança Pública - fisP, designado através da Portaria nº. 008/2022-ccg, 
de 03.01.2022, publicada no doe nº 34.819 em 04.01.2022 e resolU-
ÇÃo nº 001/2022-fisP, de 05.01.2022, publicada no doe nº 34.827 em 
12.01.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNsideraNdo: Processo nº 2021/723433, atinente ao Pregão eletrônico 
nº 04/2021, Contratos: 18, 19 e 20/2021 - FISP, firmados entre o Fundo 
de investimento de segurança Pública - fisP e as empresas: eNtroPia 
Medical iNdUstria e coMÉrcio de ProdUtos MÉdicos ltda.; d f 
ferreira coMÉrcio e serviÇos eirelli e asis eqUiPaMeNtos NáU-
ticos ltda., respectivamernte, para aquisição de Óculos para Moto aquá-
tica; Luva Segurança, Sapatilha, Carreta Reboque e Bote Infláve;
coNsideraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-sead/age, disponível na homepage da age e que 
versa acerca do Manual de gestão e fiscalização de contratos;
resolve:
art. 1º - designar os servidores: caP qobM - Marcelo saNtos ribei-
ro - Mf: 57216376 e o sd bM -daNilo ferreira de alMeida - Mf: 
5932541/1, para atuarem como fiscal e MeMbro, respectivamente, dos 
contratos 18, 19 e 20/2021-fisP, que tratam das aquisições acima refe-
ridas, de interesse do corPo de boMbeiros Militar do estado do 
Pará - cbMPa.
Art. 2º - Requerer ao(s) fiscal(is) que encaminhe(m) a(s) Nota(s) Fiscal(is) 
ou fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovan-
tes de realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do 
serviço prestado (boletim de Medição, termo de recebimento de Material 
com o devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e do-
cumentos de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS 
e Previdência) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de re-
cebimento do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a 
liquidação e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao(s) fiscal(is), quando a contratada não estiver cum-
prindo as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fisP, rela-
tÓrio circUNstaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, antes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas 
as medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da 
lei nº 8.666/93.
art. 4º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
belém/pa, 19 de abril de 2022
viNÍciUs PiNHeiro carvalfo - dPc
diretor e ordenador de despesa do fisP

Protocolo: 787611
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 599/2022 –sAGA
objetivo: coMPleMeNtaÇÃo a Portaria nº 597/2022-saga de 
19.04.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude terem permane-
cido nos municípios de jacareacaNga, saNtarÉM, aNaPÚ, trairÃo, 
Novo Progresso e tailâNdia/Pa,” b”, À 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: 07 à 14.03.2022
qUaNtidade de diárias: 07(sete completas)
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 600/2022-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: 4 ½ (quatro e meia)
servidor(es): alex carlos MartiNs Moraes, Mf: 54186870
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 601/2022-sAGA
objetivo: Para apoio na inauguração na base do graesP.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): Marabá/Pa
PerÍodo: 31.03 à 09.04.2022
qUaNtidade de diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
servidor(es): sgt PM MaNoel Maria goNÇalves dias, Mf: 
57852431-1
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 602/2022-sAGA
objetivo: Para realizar o transporte de servidores da PMPa, cbMPa e setraN.
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: 12.04.2022
qUaNtidade de diárias: ½ (meia)
servidor(es): Haroldo caÑizo Pereira, Mf: 54197238-1
MaUro correa soUsa, Mf: 5272254
ordeNador: PaUlo roberto dos saNtos liMa

PoRtARiA Nº 603/2022-sAGA
objetivo:  Para realizar o transporte de servidores da cbMPa.
fUNdaMeNto legal: decreto nº 2.819/1994 e portaria nº 278/2019- sead.
MUNicÍPio de origeM: belÉM/Pa
destiNo(s): Novo Progresso/Pa
PerÍodo: 11.04.2022
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

Protocolo: 788006

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

PoRtARiA

PoRtARiA DE fALEciMENto Nº 25/2022 – cvP/4
o coMaNdaNte geral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar 
estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 2º sgt PM 
rr rg 8561 MaNoel de jesUs lUcas da crUz, faleceu no Município de 
ananindeua/Pa, na data 08 de março de 2022, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 139303 01 55 2022 4 00005 089 0001289 15, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 16 de março de 2022, apresen-
tada e arquivada no cvP, resolve:
art. 1º. exclUir do quadro de veteranos o 2º sgt PM rr rg 8561 Ma-
Noel de jesUs lUcas da crUz, em virtude do seu falecimento na data 
08 de março de 2022;
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 08 de março de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
quartel em belém/Pa, 20 de abril de 2022.
josÉ dÍlsoN Melo de soUza jÚNior – cel qoPM rg 18044
comandante geral da PMPa

Protocolo: 787958
PoRtARiA DE fALEciMENto Nº 22/2022 – cvP/4

o coMaNdaNte geral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar 
estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o sd PM ref 
rg 18420 PaUlo sergio goMes qUadros, faleceu Na cidade de belém/
Pa, na data 12 de fevereiro de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito 
n°065656 01 55 2022 4 00452 031 0176669 00, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 18 de fevereiro de 2022, apresentada e 
arquivada no cvP, resolve:
art. 1º. exclUir do quadro de veteranos o sd PM ref rg 18420 PaUlo 
sergio goMes qUadros, em virtude do seu falecimento na data 12 de 
fevereiro de 2022;
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 12 de fevereiro de 2022 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
quartel em belém/Pa, 20 de abril de 2022.
josÉ dÍlsoN Melo de soUza jÚNior – cel qoPM rg 18044
comandante geral da PMPa

Protocolo: 787968
PoRtARiA DE fALEciMENto Nº 24/2022 – cvP/4

o coMaNdaNte geral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar 
estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o sUb teN 
PM ref rg 3802 beNto Modesto PiNHeiro, faleceu no Município de 
ananindeua/Pa, na data 06 de dezembro de 2016, conforme cópia da cer-
tidão de Óbito n°067595 01 55 2016 4 00394 209 0155642 11, expedida 
pelo registro civil das Pessoas Naturais, no dia 22 de dezembro de 2016, 
apresentada e arquivada no cvP, resolve:
art. 1º. exclUir do quadro de veteranos o sUb teN PM ref rg 3802 
beNto Modesto PiNHeiro, em virtude do seu falecimento na data 06 de 
dezembro de 2016;
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 06 de dezembro de 2016 e revoga as disposi-
ções em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
quartel em belém/Pa, 20 de abril de 2022.
josÉ dÍlsoN Melo de soUza jÚNior – cel qoPM rg 18044
comandante geral da PMPa

Protocolo: 787963
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PoRtARiA DE fALEciMENto Nº 026/2022 – cvP/4
o coMaNdaNte geral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar 
estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o sd PM ref 
rg 7852 jorge viaNa da gaMa, faleceu na cidade de belém/Pa, na data 
19 de janeiro de 2022, conforme cópia da certidão de Óbito n° 065656 
01 55 2022 4 00450 238 0176276 28, expedida pelo registro civil das 
Pessoas Naturais, no dia 31 de janeiro de 2022, apresentada e arquivada 
no cvP, resolve:
art. 1º. exclUir do quadro de veteranos o sd PM ref rg 7852 jorge via-
Na da gaMa, em virtude do seu falecimento na data 19 de janeiro de 2022;
art. 2º. esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 19 de janeiro de 2022 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
quartel em belém/Pa, 20 de abril de 2022.
josÉ dÍlsoN Melo de soUza jUNior – - cel qoPM rg 18044
comandante geral da PMPa

Protocolo: 787955

ERRAtA
.

Errata da Portaria Nº 172/21/Di/Df, contida no doe nº 34.804 do 
dia 25/12/2021; onde Lê-se: sd PM derick vanderson Pimentel cardo-
so; cPf: 850.436.212-49; valor: r$ 1.392,60. Leia-se: sd PM vanderson 
Pimentel cardoso; cPf: 850.436.212-49; valor: r$ 1.392,60. ordenador: 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da Portaria Nº 250/22/Di/Df, contida no doe nº 34.860 do dia 
09/02/2022; onde Lê-se: servidores: sd PM daiana rodrigues da trin-
dade; cPf: 994.244.792-04; valor: r$ 1.394,60. sd PM juliana ferreira da 
silva; cPf: 014.234.342-00; valor: r$ 1.394,60. Leia-se: sd PM daiana 
rodrigues da trindade; cPf: 994.244.792-04; valor: r$ 1.392,60. sd PM 
juliana ferreira da silva; cPf: 014.234.342-00; valor: r$ 1.392,60. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra.
Errata da Portaria Nº 260/22/Di/Df, contida no doe nº 34.860 do dia 
09/02/2022; onde Lê-se: Período: 24 a 25/02/2022; Leia-se: Período: 
24 a 25/01/2022; ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra.
Errata da Portaria Nº 1284/19/Di/Df, contida no doe nº 33.901 
do dia 24/06/2019; onde Lê-se: sd PM janilson Nery lima cPf: 
986.578.282-00; valor: r$ 144,00. Leia-se: sd PM janilson Nery lima 
cPf: 986.578.282-00; valor: r$ 97,50. ordeNador: josÉ edUardo 
de oliveira PiMeNtel.

Protocolo: 787670
.
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

8º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo 
nº. 056/2013-ccc/PMPA;  exercÍcio: 2021/2022; objeto: o 
presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vi-
gência do contrato administrativo nº 056/2013–ccc/PMPa, de locação de 
imóvel para abriga a sede da 1º companhia organica de Polícia Militar, 
no município de Marabá/Pa, por mais 12 meses, pelo valor total de r$ 
16.433,47 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e 
sete centavos); data da assinatura: 02/12/2021; vigência: 14/12/2021 
a 13/12/2022; a despesa com este termo ocorrerá da seguinte forma: · 
Programa: 1502 – segurança Pública ;ação (projeto/atividade): 26/8259–
realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 
– outros serviços de terceiros – Pessoa física – locação de imóveis; Plano 
interno: 1050008259c. · fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). 
locador: ediMilsoN NogUeira goMes; cPf: 059.996.772-20; ordeNa-
dor: josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior – cel qoPM rg 18044.
*Republicado por conter incorreções*

Protocolo: 787636
2º tERMo ADitivo Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo 
nº. 014/2020-PMPA; exercÍcio: 2022; objeto: o presente ter-
mo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do con-
trato administrativo nº 014/2020–ccc/PMPa, de locação de imóvel que 
abriga a sede do 30º bPM de Polícia Militar, no município de abaetetuba, 
por mais 2 meses, pelo valor total de r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oi-
tocentos reais); data da assinatura: 13/04/2022; vigência: 17/04/2022 
a 16/06/2022; a despesa com este termo ocorrerá da seguinte forma: · 
Programa: 1502 – segurança Pública ;ação (projeto/atividade): 26/8259–
realização de policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 33.90.36.15 
– outros serviços de terceiros – Pessoa física – locação de imóveis; Plano 
interno: 1050008259c. · fonte do recurso: 0101 (recursos ordinários). 
locador: YUri de soUza beNto; cPf: 680.464.302-00; ordeNador: 
josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior – cel qoPM rg 18044.

Protocolo: 787511

suPRiMENto DE fuNDo
.

ExtRAto DE PoRtARiAs DE coNcEssão - PuBLicAção
Portaria nº 492/2022-DGA-suP fuNDos; suprido HericK WeNdell 
aNtoNio josÉ goMes, teN cel PM, Mf 5782139/1, do efetivo do (a) 
corcPr xii/breves: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aqUi-
siÇÃo de Material de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel qoPM.

Portaria nº 493/2022-DGA-suP fuNDos; suprido fraNcisco de 
assis galHardo do vale, teN cel PM, Mf 5817978/1, do efetivo do 
(a) 5º bPM/castaNHal; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 500,00; elemento de 
despesa: 33.90.30 –aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo – fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto bou-
lhosa bezerra, cel qoPM.
Portaria nº 494/2022-DGA-suP fuNDos; suprido deNis do socor-
ro goNÇalves do esPirito saNto, teN cel PM, Mf 5615020/1, do 
efetivo do (a) cPr vi/ParagoMiNas; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1000,00; 
elemento de despesa: 33.90.30 –aqUisiÇÃo de Material de coNsU-
Mo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto boulhosa bezerra, cel qoPM.
Portaria nº 495/2022-DGA-suP fuNDos; suprido gleiciaNe Mo-
rais da silva, 2º teN PM, Mf 57200423/2, do efetivo do (a) 19º bPM/
ParagoMiNas; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 
33.90.30 –aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo – fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa be-
zerra, cel qoPM.
Portaria nº 496/2022-DGA-suP fuNDos; suprido ibseN loreiro de 
liMa, Maj PM, Mf 5820383/1, do efetivo do (a) 21ª ciPM/doM elizeU; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 –aqUi-
siÇÃo de Material de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel qoPM.
Portaria nº 497/2022-DGA-suP fuNDos; suprido rUbeNilsoN Nas-
ciMeNto serra, 1° teN PM, Mf: 5583918/1, do efetivo do (a) 22ª ciPM/
Portel; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30 
–aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (te-
souro); ordenador de despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel 
qoPM.
Portaria nº 498/2022-DGA-suP fuNDos; suprido artUr Pedro oli-
veira ferNaNdes, teN cel PM, Mf 5807824/1, do efetivo do (a) ga-
biNete do coMaNdo; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ 
Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; elemento de 
despesa: 33.90.30 –aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo: r$ 400,00; 
elemento de despesa: 33.90.39 – serviÇo de terceiros Pessoa jU-
rÍdica: r$ 400,00 – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto boulhosa bezerra, cel qoPM.
Portaria nº 499/2022-DGA-suP fuNDos; suprido ebersoN gUiMa-
rÃes de oliveira, Maj PM, Mf 5583942/1, do efetivo do (a) 3ª seÇÃo 
eMg; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de con-
tas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 800,00; elemento de despesa: 33.90.30 
–aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo: r$ 400,00; elemento de des-
pesa: 33.90.39 – serviÇo de terceiros Pessoa jUrÍdica: r$ 400,00 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson au-
gusto boulhosa bezerra, cel qoPM.

Protocolo: 787948
.
.

DiÁRiA
.

Portaria Nº 1894/22/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; quantida-
de de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: sgt PM 
eduardo santos dos santos Marques lucas; cPf: 773.330.042-87; valor: 
r$1.318,80. cb PM lidiane christinhe Marques lucas dos santos; cPf: 
733.577.662-72; 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.

Protocolo: 787521
Portaria Nº 1895/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
cametá-Pa; Período: 06 a 07/04/2022; quantidade de diárias: 02 diária(s) 
de alimentação e 01 diária(s) de Pousada; servidores: sgt PM rômulo de 
deus barbosa; cPf: 593.237.602-34; valor: r$395,64. sgt PM roberto 
da conceição Martins; cPf: 410.662.512-15; valor: r$395,64. sgt PM 
emerson carvalho da silva; cPf: 487.615.182-91; valor: r$395,64. sgt 
PM fábio jean almeida da silva; cPf: 462.698.022-34; valor: r$395,64. 
sgt PM Max alexandre Mendonça rui seco; cPf: 593.101.202-82; valor: 
r$395,64. sgt PM Mauro antonio freitas Moraes; cPf: 575.143.052-20; 
valor: r$395,64. sgt PM jeremias silva Monteiro; cPf: 471.388.802-
30; valor: r$395,64. sgt PM silvestre eulampio de lima junior: cPf: 
557.925.102-53; valor: r$395,64. sgt PM anderson Pereira Moraes; cPf: 
732.422.502-06; valor: r$395,64. sgt PM oseias carvalho de souza; 
cPf: 481.401.392-20; valor: r$395,64. sgt PM rafael alves do Nascimen-
to; cPf: 868.249.612-72; valor: r$395,64. cb PM Nivaldo corrêa viégas; 
cPf: 917.616.382-20; valor: r$379,80. cb PM Marcelo Hegom da Paixão 
trindade; cPf: 002.475.942-29; valor: r$379,80. sd PM glaydson rodri-
gues do vale; cPf: 886.448.042-00; valor: r$379,80. sd PM luiz augusto 
evaristo da silva filho; cPf: 887.249.722-15; valor: r$379,80. sd PM lu-
termiro junior Martins rocha; cPf: 012.912.712-44; valor: r$379,80. sd 
PM Williams Moraes Magalhães; cPf: 005.122.322-88; valor: r$379,80. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 787582
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Portaria Nº 1888/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: oriximiná-Pa; Período: 17 a 19/04/2022; quantidade de diárias: 03 
diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM 
antônio carlos dos Passos lopes; cPf: 596.164.742-00; 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 1889/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; destino: 
Óbidos-Pa; Período: 13 a 27/04/2022; quantidade de diárias: 15 diária(s) 
de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; servidores: sgt PM sandro áti-
la siqueira galúcio; cPf: 654.498.782-49; valor: r$3.824,52. cb PM Nail-
son Moita silva; cPf: 939.203.002-97; valor: r$3.671,40. sd PM daniel 
Nogueira brasil; cPf: 041.380.322-82; valor: r$3.671,40. sd PM amanda 
rêgo do Nascimento reis; cPf: 015.719.452-37; valor: r$3.671,40. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1890/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 13 a 27/04/2022; quantidade de diárias: 15 
diária(s) de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; servidor: cb PM Maria 
bernadeth dos santos silva; cPf: 874.601.142-00; valor: r$3.671,40. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1891/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; destino: 
Óbidos-Pa; Período: 13 a 27/04/2022; quantidade de diárias: 15 diária(s) 
de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; servidor: cb PM Marcelo ribeiro 
queiroz; cPf: 801.148.492-34; valor: r$3.671,40. ordenador: cel qoPM 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1892/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 13 a 27/04/2022; quantidade de diárias: 15 
diária(s) de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; servidor: cb PM fran-
cisco gabriel de castro silva; cPf: 854.283.452-68; valor: r$3.671,40. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1892/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 13 a 27/04/2022; quantidade de diárias: 15 
diária(s) de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; servidor: cb PM fran-
cisco gabriel de castro silva; cPf: 854.283.452-68; valor: r$3.671,40. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1893/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santarém-Pa; destino: 
Óbidos-Pa; Período: 13 a 27/04/2022; quantidade de diárias: 15 diária(s) 
de alimentação e 14 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM genardo jean 
vidal ferreira; cPf: 614.742.822-53; valor: r$3.824,52. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1896/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: salvaterra-Pa; des-
tino: santa cruz do arari-Pa; Período: 27/04 a 02/05/2022; quantidade 
de diárias: 05 diária(s) de alimentação e 05 diária(s) de Pousada; ser-
vidores: teN cel PM antonio vicente da silva Neto; cPf: 429.970.382-
00; valor: r$1.582,60. cb PM luis cleber gonçalves de Novaes; cPf: 
001.478.292-83; valor: r$1.266,00. cb PM iuri da silva da costa; cPf: 
002.941.332-08; valor: r$1.266,00. sd PM jairo Pereira leite; cPf: 
903.188.622-04; valor: r$1.266,00. sd PM ana soraya campos barbosa; 
cPf: 943.876.992-72; valor: r$1.266,00. ordenador: cel qoPM robiN-
soN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1897/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; desti-
no: capanema-Pa; Período: 14/02/2022; quantidade de diárias: 01 diá-
ria(s) de alimentação; servidor: teN PM romulo jose de lima veras; cPf: 
845.935.802-00; valor: r$141,11. ordenador: cel qoPM robiNsoN aU-
gUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1898/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
tucuruí-Pa; Período: 18/04/2022; quantidade de diárias: 01 diária(s) de 
alimentação; servidores: cel PM josé dilson Melo de souza júnior; cPf: 
426.627.292-87; valor: r$158,26. cel PM albernando Monteiro da silva; 
cPf: 562.372.432-91; valor: r$158,26. cel PM Pedro Paulo dos santos 
celso; cPf: 319.715.472-04; valor: r$158,26. teN cel PM Mauro sérgio 
da silva Martins; cPf: 607.238.582.68; valor: r$158,26. teN cel PM ar-
thur bezerra da silva; cPf: 595.070.982-91; valor: r$158,26. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1899/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
capanema-Pa; Período: 22 a 26/03/2022; quantidade de diárias: 04 di-
ária(s) de alimentação e 04 diária(s) da pousada; servidores: teN cel 
PM daniel carvalho Neves; cPf: 424.797.462-91; valor: r$1.266,08. sUb 
teN jane silva do Nascimento; cPf: 428.889.302-00; 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.

Protocolo: 787667

Portaria Nº 1900/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
eldorado dos carajás-Pa; Período: 19/04/2022; quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidores: cel PM josé dilson Melo de souza júnior; 
cPf: 426.627.292-87; 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 1901/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
tucuruí-Pa; Período: 18/04/2022; quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção; servidores: teN PM delson teixeira ferreira; cPf: 808.004.832-00; 
valor: r$141,11. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1902/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
eldorado dos carajas-Pa; Período: 18 a 20/04/2022; quantidade de diá-
rias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: sUb teN PM emer-
son flávio de souza; cPf: 578.559.782-91; valor: r$527,52. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1903/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
eldorado dos carajás-Pa; Período: 18 a 20/04/2022; quantidade de di-
árias: 03 de alimentação e 02 de pousada; servidores: cel PM robin-
son augusto boulhosa bezerra; cPf: 319.918.232-15; valor: r$791,30. 
sgt PM osvaldo Nazareno rosário do Nascimento; cPf: 430.084.292-20; 
valor: r$659,40. ordenador: cel qoPM josÉ dilsoN Melo de soUza 
jÚNior; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 787686
Portaria Nº 1880/22/Di/Df – objetivo: Participar do x curso ope-
racional de rotam; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: brasília-df; Período: 05/04 a 05/05/2022; 
quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; servido-
res: sgt PM sérgio francisco da conceição gomes; cPf: 618.374.232-53; 
valor: r$11.869,20. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boU-
lHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 1881/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucumã-Pa; desti-
no: belém-Pa; Período: 02 a 06/04/2022; quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; servidores: cel PM Wagner Melo almeida; 
cPf: 575.285.272-20; valor: r$1.266,08. sgt PM jorge antonio de lima; 
cPf: 709.110.882-53; valor: r$1.055,04. cb PM Williams Pereira azeve-
do; cPf: 958.333.822-20; valor: r$1.012,80. ordenador: cel qoPM ro-
biNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1882/22/Di/Df – objetivo: ações de Policia judiciaria Mi-
litar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 15 a 17/04/2022; quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: sgt PM eduardo 
alessandro guedes; cPf: 576.782.192-53; valor: r$348,16. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1883/22/Di/Df – objetivo: ações da Policia judiciaria Mili-
tar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; 
destino: salvaterra-Pa; Período: 25 a 29/04/2022; quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: teN cel PM aluizio Marçal 
Moraes de souza filho; cPf: 565.811.732-15; valor: r$1.582,60. teN PM 
antenor Pereira de jesus Netto; cPf: 747.154.612-34; valor: r$1.411,10. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1884/22/Di/Df – objetivo: ações de Policia judiária Mi-
litar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucuruí-
PA; Destino: Tailândia-PA; Período: 11 a 13/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: teN cel PM Marcus 
vinicius dos santos silva; cPf: 566.182.042-91; valor: r$633,04. sUb 
teN PM Marcelino luciano dos anjos Pereira; cPf: 450.989.802-91; valor: 
r$527,52. cb PM anderson Marcio Monteiro Melo; cPf: 791.182.402-91; 
valor: r$506,40. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1885/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; desti-
no: Marabá-Pa; Período: 07 a 09/04/2022; quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; servidores: teN cel PM adilson tavares 
de aquino; cPf: 634.553.072-72; valor: r$633,04. sgt PM flávio lucas 
Menezes; cPf: 399.474.322-20; valor: r$527,52. sgt PM fabio cristian 
dos santos araujo; cPf: 562.531.332-68; valor: r$527,52. cb PM rodrigo 
Mendonça da costa; cPf: 720.144.312-72; valor: r$506,40. ordenador: 
cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1886/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: 
conceição do araguaia-Pa; Período: 16 a 21/04/2022; quantidade de di-
árias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servidores: Maj PM faustino 
josé alves da silva; cPf: 649.115.942-68; valor: r$1.582,60. cb PM lou-
rimar de carvalho figueiredo; cPf: 933.314.442-00; valor: r$1.266,00. 
sd PM adriano Monteiro raiol; cPf: 863.938.632-34; valor: r$1.266,00. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 1887/22/Di/Df – objetivo: atender chamado de justi-
ça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Prainha-
Pa; destino: Monte alegre-Pa; Período: 26 a 28/04/2022; quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; servidores: sgt PM eclinil-
do viera brone; cPf: 844.392.112-91; valor: r$527,52. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 787933
Portaria Nº 1912/22/Di/Df – objetivo: ações de Polícia judiciária mi-
litar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: santana 
do araguaia-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 19 a 21/04/2022; quan-
tidade de diárias: 02 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; 
servidores: teN PM glanderson frank souza lima; cPf: 739.103.332-49; 
valor: r$564,44. sgt PM juliana de oliveira andrade; cPf: 868.549.932-
68; valor: r$527,52. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boU-
lHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 1913/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Prainha-Pa; destino: 
Monte alegre-Pa; Período: 06 a 08/04/2022; quantidade de diárias: 02 
diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: sgt PM jo-
nas dos santos farias filho; cPf: 513.596.002-30; valor: r$527,52. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1914/22/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: 18 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 03 
diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidores: cel PM 
jorge Wilson Pinheiro de araújo; cPf: 468.403.202-78; valor: r$791,30. 
cb PM ewerton santos de Matos; cPf: 932.814.632-15; valor: r$633,00. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1915/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: senador josé Porfírio-Pa; Período: 05 a 07/04/2022; quantidade de 
diárias: 03 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: 
cb PM Nathanael jhonny cardozo Pinheiro silva; cPf: 744.301.652-20; 
valor: r$633,00. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1916/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-Pa; destino: 
Portel-Pa; Período: 17 a 18/04/2022; quantidade de diárias: 01 diária(s) 
de alimentação e 01 diária(s) de Pousada; servidores: cb PM andré luiz 
da fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; valor: r$253,20. cb PM fernando 
victor ribeiro souza; cPf: 874.329.272-00; valor: r$253,20. cb PM jose 
lucival cardoso Maciel; cPf: 784.410.212-87; valor: r$253,20. cb PM 
edmilson rodrigues de oliveira; cPf: 885.056.002-82; valor: r$253,20. 
cb PM eder da gama e gama; cPf: 830.025.292-49; valor: r$253,20. 
sd PM daniel soares torres da silva junior; cPf: 028.938.062-60; valor: 
r$253,20. sd PM cleison cardoso furtado; cPf: 019.143.132-08; valor: 
r$253,20. sd PM tupac amaru santana da silva; cPf: 969.315.152-68; 
valor: r$253,20. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 788012
Portaria Nº 1917/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-Pa; destino: el-
dorado dos carajás-Pa; Período: 14 a 20/04/2022; quantidade de diárias: 
06 diária(s) de alimentação e 06 diária(s) de Pousada; servidores: cb PM 
diogo Nogueira alves; cPf: 714.955.332-04; valor: r$1.519,20. sd PM 
Paulo felipe Pereira de souza; cPf: 010.980.332-99; valor: r$1.519,20. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1918/22/Di/Df – objetivo: ações de Polícia judiciária Mili-
tar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: breves-Pa; 
destino: curralinho-Pa; Período: 14 a 17/03/2022; quantidade de diárias: 
02 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; servidor: teN PM 
felipe diego lopes da silva; cPf: 011.942.612-99; valor: r$564,44. or-
denador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1919/22/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 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de Pou-
sada; servidor: sd PM ediliz santos do amor divino; cPf: 008.293.492-
43; valor: r$685,76. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boU-
lHosa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 788047
Portaria Nº 1904/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
semana santa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: brangança-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; servidores: teN 
PM jackson Marques sales; cPf: 016.239.561-29; valor: r$1.128,88. or-
denador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 1905/22/Di/Df – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: 
jacareacanga-Pa; Período: 25/04 a 05/05/2022; quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; servidores: sgt PM andersen Kelly viera 
de sousa; cPf: 522.263.012-91; valor: r$2.637,60. cb PM isaac da silva 
sousa; cPf: 005.483.032-07; valor: r$2.532,00. cb PM francisco clézio 
rocha dos santos; cPf: 846.314.572-87; valor: r$2.532,00. sd PM Hud-
son bandeira do Nascimento; cPf: 000.967.612-02; valor: r$2.532,00. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1906/22/Di/Df – objetivo: chamado de justiça; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; 
destino: Primavera-Pa; Período: 12/04/2022; quantidade de diárias: 01 
de alimentação; servidores: sgt PM Marcelo rodrigues da silva; cPf: 
453.765.492-91; 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 1907/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. semana santa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: belém-Pa; destino: Nova timboteua-Pa; Período: 14 
a 18/04/2022; quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; 
servidores: sgt PM josé Holanda Pinto ribeiro; cPf: 159.204.702-59; va-
lor: r$1.186,92. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 1908/22/Di/Df – objetivo: reforço de Policiamento( oP. 
tiradentes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; servido-
res: sgt PM Michel augusto cardoso do rósario; cPf: 885.520.472-68; 
valor: r$1.318,80. ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHo-
sa bezerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1909/22/Di/Df – objetivo: curso de instrutor de educação 
física; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: belém-
Pa; destino: rio de janeiro-rj; Período: 27/04 a 27/05/2022; quantidade 
de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; servidores: teN PM Mar-
cus vinicius costa da silveira; cPf: 847.484.862-87; valor: r$12.871,20. 
ordenador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1910/22/Di/Df – objetivo: ações da Policia judiciaria Mili-
tar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; 
destino: soure-Pa; Período: 09 a 12/05/2022; quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 04 de pousada; servidores: Maj PM Kojak antonio da 
silva santos; cPf: 591.825.712-87; valor: r$1.266,08. ordenador: cel 
qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1911/22/Di/Df – objetivo: ações da Polícia judiciária Mi-
litar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: tucumã-
Pa; destino: belém-Pa; Período: 03 a 06/04/2022; quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: teN cel Marcelo ta-
daiesky rodrigues; cPf: 454.144.672-34; valor: r$1.107,82. teN PM ro-
bson rodrigo de souza Medeiros; cPf: 866.077.582-15; valor: r$987,77. 
genilson barbosa da silva; cPf: 022.501.553-64; valor: r$987,77. orde-
nador: cel qoPM robiNsoN aUgUsto boUlHosa bezerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 788042
.
.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR
.

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N°049/2022-GAB DiREtoR/suP. fuNDos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
resolve:
art. 1° autorizar o servidor edilsoN aNtoNio bezerra do NasciMeNto 
rg nº 25129 cPf n° 361.933.212-68 Mf nº 56886981, rePreseNtaNte 
do fasPM de MoNte alegre/Pa, a utilizar o adiantamento no valor total 
de r$ 600,00 (seiscentos reais), para despesa de caráter eventual, na 
funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 300,00 (tre-
zentos reais) na 339030 (Mat. consumo) e r$ 300,00 (trezentos reais) 
na 339036 (Pessoa física).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
bancária.
belém-Pa, 20 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: 787962
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ
.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA DA PuBLicAção DE PRotocoLo Nº 786995 DAtA: 2
0/04/2022

coNtRAto N° 002/2022
onde se lê:
objeto: contratação de empresa especializada em serviços para execução 
de obra de construção do quartel do 32gbM.
Leia-se:
objeto: contratação de empresa especializada em serviços para execução 
de obra de construção do quartel do 3°gbM — rod. bernardo sayão (br 
316), ananindeua/Pa.

Protocolo: 787434
.
.

Aviso DE LicitAção
.

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
concorrência Pública Presencial nº 01/2022 - cbMPa, tipo tÉcNica e Pre-
Ço, valor global estimado r$ 330.695,00.
objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de processo seletivo 
interno com vistas ao preenchimento de vagas do quadro de oficiais (admi-
nistração e músico) para o curso de habilitação de oficiais – CHO/CBMPA.
Presidente da comissão especial de licitação: tcel qobM MoisÉs 
tavares Moraes.
data de abertura: 30/06/2022, às 09h30 (horário de brasília).
entrega do edital: www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br.
local da sessão pública: auditório do centro de atividades técnicas do 
corpo de bombeiros Militar do estado do Pará, localizado na av. almirante 
barroso, nº 5278, bairro: castanheira, belém-Pará, ceP 66.645-250.
belém-Pará, 19 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 787482
Aviso DE LicitAção

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
regime diferenciado de contratação: nº 04/2022– cbMPa, modo de dis-
puta fecHado, tipo eMPreitada Por PreÇo UNitário, valor global má-
ximo estimado r$ 1.644.833,78.
objeto: reforMa e aMPliaÇÃo do bloco oPeracioNal e acoModaÇÕes 
do coMaNdo geral.
Pregoeiro titular: caP qobM clebsoN lUiz costa da silva.
Pregoeiro suplente: caP qobM isis KelMa figUeiredo de araÚjo.
data de abertura: 16/05/2022, às 09h30 (horário de brasília).
entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
belém-Pará, 20 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 787693
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comu-
nica que realizará o Processo Licitatório abaixo descrito:
regime diferenciado de contratação n° 01/2022 – cbMPa, modo de disputa 
fecHado, tipo eMPreitada Por PreÇo UNitário, valor global máximo 
estimado r$ 1.909.396,28.
objeto: reforMa e aMPliaÇÃo do 13º gbM – saliNÓPolis.
Pregoeiro titular: caP qobM clebsoN lUiz costa da silva.
Pregoeiro suplente: caP qobM isis KelMa figUeiredo de araÚjo.
data de abertura: 16/05/2022, às 14h00 (horário de brasília).
entrega do edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.
br e www.bombeiros.pa.gov.br.
belém-Pará, 20 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo goMes de soUza – cel qobM
comandante-geral do cbMPa e coordenador estadual de defesa civil

Protocolo: 787691
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 098/DiÁRiA/cEDEc DE 20 DE ABRiL DE 2022
o coordenador adjunto estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de janeiro de 2022,

resolve:
art. 1º – conceder aos militares: sgt qbM josÉ NiltoN da silva araÚ-
jo, sgt qbM joab barbosa PoNtes e sgt qbM edi ferreira de soU-
za, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de Pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$ 1.978,20 (UM Mil, NoveceNtos e 
seteNta e oito reais e viNte ceNtavos), por terem seguido viagem de 
Marabá-Pa para o município de bom jesus do tocantins-Pa, na região de 
integração de carajás e com diárias do grupo b, no período de 07 a 09 de 
abril de 2022, a serviço da coordenadoria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
jaYMe de aviz beNjÓ – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 788056
PoRtARiA Nº 092/DiÁRiA/cEDEc DE 18 DE ABRiL DE 2022

o coordenador adjunto estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP qobM Marcelo PiNHeiro dos 
saNtos, sgt qbM isaias de soUza costa e cb qbM eliseU borges 
cavalcaNte, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de Pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.824,85 (dois Mil, 
oitoceNtos e viNte e qUatro reais e oiteNta e ciNco ceNtavos), 
por terem seguido viagem de belém-Pa para o município de santa Maria 
das barreiras-Pa, na região de integração do araguaia e com diárias do 
grupo b, no período de 17 a 20 de abril de 2022, a serviço da coordenado-
ria estadual de defesa civil.
art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
jaYMe de aviz beNjÓ – cel qobM
coordenador adjunto estadual de defesa civil

Protocolo: 788054
.
.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

APostiLAMENto
.

PRiMEiRo tERMo DE APostiLAMENto Ao coNtRAto 
ADMiNistRAtivo Nº 011/2022 – PcP.

 O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará – PCP, no uso de suas atribui-
ções legais, considerando a necessidade de correção de valores dos itens 
01 e 07, bem como do valor global do contrato nº 011/2022 – PcP, celebra-
do junto a empresa r figUeirÓ Pereira & cia ltda – ePP,2, determina 
o apostilamento para adequar o instrumento contratual supramencionado.
o subitem 2.1 “descrição do objeto” passará a seguinte:

itEM DEscRição siMAs uND QtD vALoR 
uNitÁRio vALoR totAL

1
condicionador de ar tipo split High Wall iNverter, 
capacidade de refrigeração 12.000btus/H, tensão 

220v
201557-9 UNd 10 r$ 2.611,00 r$ 26.110,00

3 condicionador de ar tipo split Hi-Wall, capacidade de 
refrigeração 18.000btus/H, tensão 220v 196570-0 UNd 12 r$ 2.872,00 r$ 34.464,00

6 condicionador de ar tipo split, tipo piso teto, capaci-
dade nominal 48.000btus/H, tensão220v 196591-3 UNd 4 r$ 9.111,00 r$ 36.444,00

7
instalação com a empresa autorizada pelo fabricante 
de: condicionadores de ar split, tipo piso teto, capa-

cidade nominal 48.000btus/H, tensão 220v.
22734-0 UNd 4 r$ 1.414,00 r$ 5.656,00

total r$ 102.674,00

a “cláUsUla terceira – PreÇo”, subitem 3.1. passará a ser:
3.1. o valor do presente contrato é de r$ 102.674,00 (cento e dois mil, 
seiscentos e setenta e quatro reais).
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
PolÍcia cieNtÍfica do Pará
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 787999



118  diário oficial Nº 34.942 Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

DiÁRiA
.

PoRtARiA N°. 627/ 2022
Marcelo iagHi salaMe
MatrÍcUla: 5832209/1
cargo: Perito criminal
cidade: redeNÇÃo - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PerÍodo: 27/03/2022 a 30/03/2022
objetivo: PartciPar da 13° risP.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 636/ 2022
ádsoN WeNder de jesUs soUsa tertUliNo
MatrÍcUla: 54187218/4
cargo: Perito criminal
alaN jUNio salgado de oliveira
MatrÍcUla: 57216516
cargo: Motorista
vailsoN teixeira da silva
MatrÍcUla: 5895912/1
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: jUrUtÍ - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PerÍodo: 25/03/2022 a 28/03/2022
objetivo: realizar perícia veícular.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 630/ 2022
jeffersoN NUNes PiMeNtel
MatrÍcUla: 59558761
cargo: auxiliar operacional
PaUlo jordaN aNdrade viaNa
MatrÍcUla: 75223951
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: baiÃo - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 21/03/2022 a 22/03/2022
objetivo: realizar remoção cadaverica.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 626/ 2022
eNaldo lUiz de Melo ferreira
MatrÍcUla: 54188037/1
cargo: Perito criminal
joÃo batista saNtaNa MagNo
MatrÍcUla: 57196669/1
cargo: Motorista
roberta Patricia dos saNtos tavares
MatrÍcUla: 5894894
cargo: Perito criminal
cidade: tracUateUa - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 11/03/2022 a 12/03/2022
objetivo: Participar equipe pericial.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 787609
PoRtARiA N°. 325/ 2022

HeraNdY do socorro da silva e silva
MatrÍcUla: 57200457/2
cargo: auxiliar técnico de Perícias
cidade: castaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 31/03/2022 a 01/04/2022
objetivo: ficar a disposição.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 602/ 2022
Herbat bUgga Pereira sarMeNto
MatrÍcUla: 55586613/1
cargo: gerente
cidade: altaMira - Pa
diária: 04 1/2 (quatro e meia) PerÍodo: 31/03/2022 a 05/04/2022
objetivo: realizar manutenção de computadores.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 631/ 2022
edNaldo alcesaNo da silva
MatrÍcUla: 5955628/1
cargo: auxiliar operacional
valdir ribeiro silva
MatrÍcUla: 54181634/4
cargo: auxiliar operacional
cidade: PalestiNa do Pará - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 31/03/2022 a 01/04/2022
objetivo: realizar remoção cadaverica.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 615/ 2022
elKsoN liMa freitas
MatrÍcUla: 5894944/1
cargo: auxiliar técnico de Perícias
joeNdel Neves NUNes
MatrÍcUla: 57195316/1
cargo: Motorista
cidade: itaitUba - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 24/03/2022 a 26/03/2022
objetivo: realizar manutenção no sistema.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 787607

PoRtARiA N°. 635/ 2022
lidiaNe batista ferreira sHiMoN
MatrÍcUla: 57225375
cargo: auxiliar técnico de Perícias
WistoN aParecido silva dos saNtos
MatrÍcUla: 5892889/1
cargo: Motorista
cidade: belÉM - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 05/03/2022 a 07/03/2022
objetivo: translado de material biologico.
dr. celso da silva MascareNHas

PoRtARiA N°. 625/ 2022
MaNoel adalberto Matos de oliveira
MatrÍcUla: 3312046/2
cargo: Perito criminal
cidade: Marabá - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PerÍodo: 15/03/2022 a 19/03/2022
objetivo: Participar equipe pericial.
dr. celso da silva MascareNHas

Protocolo: 787612
.
.

ALtERAção DE féRiAs
.

PoRtARiA N° 125/22-GAB/DGPcP DE 19 DE ABRiL DE 2022
o diretor-geral da PolÍcia cieNtÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto governamental s/n publicado no doe 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNsideraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Memo. N° 059/2022/daf.
r e s o l v e:
traNsferir o gozo de férias da servidora Marcia cristiaNe cos-
ta ferreira, gerente do Núcleo de controle interno, matrícu-
la n°5947345/2, no período de 01.03.2022 a 30.03.2022, concedida 
pela Portaria N°035/22-gab/PcP de 26.01.2022, publicada no doe nº 
34.845 de 27.01.2022, para posterior gozo.
registre-se e cUMPra-se.
PolÍcia cieNtÍfica do Pará, 19 de abril de 2022.
celso da silva MascareNHas
diretor-geral

Protocolo: 787606
.
.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 1437/2022-DG/cGP, DE 20/04/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsideraNdo a solicitação através do Memº 14/2022, de 18/02/2022, 
protocolado sob os Nº 2022/205044 e 2022/254139,
r e s o l v e:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida através 
da Portaria 4071/2019-dg/cgP, ao servidor luiz alberto Pimentel coelho, 
Analista de Trânsito, matrícula 5082366/3, deste Departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/05/2022.
reNata Mirella freitas g. de soUsa coelHo
diretora geral

PoRtARiA Nº 1438/2022-DG/cGP, DE 20/04/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsideraNdo a solicitação através do Memº 14/2022, de 18/02/2022, 
protocolado sob os Nº 2022/205044 e 2022/254139,
r e s o l v e:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida através 
da Portaria 2422/2021-dg/cgP, à servidora Maria da conceição Moreira 
e Silva, Auxiliar de Trânsito, matrícula 57175751/1, deste Departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/05/2022.
reNata Mirella freitas g. de soUsa coelHo
diretora geral

PoRtARiA Nº 1439/2022-DG/cGP, DE 20/04/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsideraNdo a solicitação através do Memº 14/2022, de 18/02/2022, 
protocolado sob os Nº 2022/205044 e 2022/254139,
r e s o l v e:
CONCEDER ao servidor Antonio do Carmo Braga Filho, Analista de Trân-
sito, matrícula 57192792/1, lotado na coordenadoria de infraestrutura e 
Manutenção, Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, em substituição 
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ao servidor Luiz Alberto Pimentel Coelho, Analista de Trânsito, matrícula 
5082366/3, e deverá cumprir o expediente diário de 08:00 às 17:00h, 
enquanto perdurar a necessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/05/2022.
reNata Mirella freitas g. de soUsa coelHo
diretora geral

PoRtARiA Nº 1440/2022-DG/cGP, DE 20/04/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsideraNdo a solicitação através do Memº 14/2022, de 18/02/2022, 
protocolado sob os Nº 2022/205044 e 2022/254139,
r e s o l v e:
CONCEDER ao servidor Neidson de Andrade Santos, Assistente de Trânsito, 
matrícula 57191834/1, lotado na diretoria de Habilitação de condutores 
e Registro de Veículos, Gratificação por Regime Especial de Trabalho de 
tempo integral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, em 
substituição à servidora Maria da conceição Moreira e silva, auxiliar de 
Trânsito, matrícula 57175751/1, e deverá cumprir o expediente diário de 
08:00 às 17:00h, enquanto perdurar a necessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/05/2022.
reNata Mirella freitas g. de soUsa coelHo
diretora geral

PoRtARiA Nº 1441/2022-DG/cGP, DE 20/04/2022.
A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a solicitação constante do Despacho às fls. 18, de 
14/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/141844,
resolve:
desigNar o servidor cÉsar brasil cordeiro MoNteiro, matrícula 
5423260/7, para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução 
do objeto do Termo de Locação nº 089/2013, firmado entre este Departa-
mento e a empresa agUiar dias HoldiNg ltda, para funcionamento do 
Posto avançado antonio barreto, bem como, dos respectivos termos aditi-
vos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribu-
am à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
reNata Mirella freitas gUiMarÃes de s. coelHo
diretora geral

Protocolo: 787689
PoRtARiA Nº 1.344/2022-DG/DHcRv/cHc/Gccfc

a diretora geral do dePartaMeNto de trâNsito do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsideraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e x, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNsideraNdo o que estabelecem as resoluções coNtraN nº 789/2020 
e a Portaria do DETRAN 506/2014 e demais atos normativos afins;
coNsideraNdo o ofício nº 01/2021, apresentado pela empresa aUto es-
cola torre forte ltda, inscrita no cNPj sob o nº 13.310.148/0001-74, 
nome de fantasia aUto escola torre forte, junto a esta autarquia.
coNsideraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária à renovação de credenciamen-
to do referido cfc;
resolve:
art. 1º reNovar o credeNciaMeNto da empresa aUto escola tor-
re forte ltda, inscrita no cNPj sob o nº 13.310.148/0001-74, nome 
de fantasia aUto escola torre forte (classificaÇÃo a/b) com es-
tabelecimento na av raimundo veridiano cardoso, 131, bela vista, ceP: 
68.456-760, Tucurui/PA, com atuação na Região de Trânsito de Tucuruí, no 
município de tucuruí, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 (trinta e seis meses) a contar da data final da ultima portaria de 
credenciamento do referido cfc, Nº 943/2018, vencida em 26/03/2021.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1436799 neste detraN/Pa.
art. 4º esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
belém, 13 de abril de 2022.
reNata Mirella freitas gUiMarÃes de soUza
diretora geral

Protocolo: 787921
PoRtARiA Nº 1312/2022-DG/DHcRv/cHc/Gccfc

a diretora geral do dePartaMeNto de trâNsito do Pará estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, e;
coNsideraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e x, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNsideraNdo o que estabelecem as resolução coNtraN nº 789/2022, 
Portaria 506/2014 e 2432/2018-dg/dHcrv/cHc e demais atos normati-
vos afins;
coNsideraNdo o requerimento nº 2020/998872, apresentado pela 
empresa aUto escola breU braNco, inscrita no cNPj sob o nº 
11.263.501/0001-87, nome de fantasia aUto escola breU braNco, 
junto a esta autarquia.
coNsideraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
cfc;
resolve:
art. 1º reNovar o credeNciaMeNto da empresa aUto escola breU 
braNco, inscrita no cNPj sob o nº 11.263.501/0001-87, nome de fantasia 
aUto escola breU braNco (classificaÇÃo a/b), com estabelecimen-
to na av MUNiz loPes 165, bairro liberdade, breU braNco/Pa, ceP: 
68.488-000, com atuação na Região de Trânsito de Tucuruí, no município 
de breu branco, em tudo observada a legislação em vigor.

art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade de 
36 meses a contar da data final de sua última portaria.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro 1251322 neste detraN/Pa.
art. 4º esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
belém, 11 de março de 2022.
renata Mirella freitas guimarães de souza coelho
diretora geral

Protocolo: 787825
.
.

coNtRAto
.

ExtRAto DE coNtRAto
NúMERo Do coNtRAto: 29/2022

Modalidade de licitaÇÃo: Pregão eletrônico n° sePlad/dgl/srP N° 19/2021
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e a empresa s da c saNtos coMercio e servi-
Ços ltda inscrita no cNPj: 04.508.894/001-40.
objeto: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na
prestação de aquisição de alimentos de Uso comuns (café em pó e açúcar 
refinado), para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades 
do Poder executivo do estado do Pará.
valor: o valor do presente termo de contrato é de r$ r$ 71.7200,00 
(setenta e um mil setesentos e viste)
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
66.201 – Departamento de Trânsito do Estado do Pará
função: 06 – segurança Pública
subfunção: 122 – administração geral
Programas: 1297 – Manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8338 – operacionalização das ações administrativas;
elemento de despesa: 339030 – Material de consumo – gênero alimentício
fonte de recursos: 0261000000 – recursos Próprios;
0661000000 – recursos Próprios – superavit.
vigêNcia: início: 19/04/2022 término: 18/04/2022
foro: belém
data de assiNatUra: 19/04/2022
ordeNador resPoNsável: reNata Mirella de soUza coelHo
reNata Mirella de soUza coelHo
diretora geral detraN-Pa

Protocolo: 787911
.
.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
NúMERo Do coNtRAto: 033/2021

tERMo ADitivo: 01
Modalidade de licitaÇÃo: dispensa de licitação artigo 25, caput, da 
lei nº 8.666/93 .
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e eMPresa brasileira de correios e telÉ-
grafos., inscrita no cNPj nº 34.028.316/0018-51.
objeto do coNtrato: Prestação pela ect de serviços e venda de pro-
dutos que atendam as necessidades da contratante, mediante adesão aos 
anexos que individualmente caracterizam cada modalidade envolvida.
valor do coNtrato estiMado: o valor mensal estimado de r$ 
989.527,44 (novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete 
reais e quarenta e quatro centavos) totalizando o valor global estimado 
previsto de r$ 11.874.329,32 (doze milhões e sessenta mil reais) para 12 
(doze meses).
vigêNcia: início: 20/04/2022  término: 19/04/2023
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 06 – segurança Pública; 122 – administração 
geral, 125 – Normatização e fiscalização; 1297 – Manutenção da gestão, 
1502 segurança Pública;8338 – operacionalizações das ações administra-
tivas; 8273 – Habilitação de condutores de veículos; 8274 – regularização 
de veículos; 339039 – outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica; 0261 
– recursos Próprios; 0661 – recursos Próprios - superávit
foro: belém
data de assiNatUra: 20/04/2022.
ordeNador resPoNsável: reNata Mirela de soUza coelHo
reNata Mirela de soUza coelHo
diretora geral – detraN/Pa

Protocolo: 787850
.
.

APostiLAMENto
.

tERMo DE APostiLAMENto
APostiLAMENto Nº 01/2022

Nº Do tERMo DE cREDENciAMENto MéDico Nº 112/2018
Processo Nº  2022/431599 - detraN/Pa
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/
Pa, cNPj nº 04.822.060/0001-40 e a clÍNica regioNal de Medici-
Na e Psicologia do tráfego eireli – ePP – crMt, inscrita no cNPj 
nº83.576.330/0001-57.
objeto e jUstificativa do aPostilaMeNto: reajustar o valor do ter-
mo de credenciamento Médico, conforme cláusula sétima do referido ter-
mo originário.
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valor: o valor mensal  de r$72.439,78 (setenta e dois mil, quatrocentos 
e trinta e nove) passará r$ 189.408,19 (cento e oitenta e nove mil, qua-
trocentos e oito reais e dezenove centavos.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
66.201 – Departamento de Trânsito do Estado do Pará
06 – segurança Pública
125 – Normatização de fiscalização
1502 – segurança Pública
8273 – Habilitação de condutores de veículos
339039  – outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica
fonte de recursos – 0261 – recursos Próprios
 0661 – recursos Próprios – superávit
fUNdaMeNto legal do aPostilaMeNto: artigo 65, § 8º da lei federal 
nº 8.666/93.
data do aPostilaMeNto: 14/04/2022
ordeNador resPoNsável: reNata Mirella freitas gUiMarÃes  de 
soUza coelHo
reNata Mirella freitas gUiMarÃes  de soUza coelHo
diretor geral – detraN/Pa

Protocolo: 787567
tERMo DE APostiLAMENto

APostiLAMENto Nº 02/2022
Nº Do tERMo DE cREDENciAMENto MéDico Nº 7/2017

Processo Nº 2022/277342 detraN/Pa
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, 
cNPj nº 04.822.060/0001-40 e a clÍNica coNdUtraN – clÍNica de 
MediciNa e Psicologia do tráfego ltda - ePP, inscrita no cNPj nº 
26.174.770/0001-44 .
objeto e jUstificativa do aPostilaMeNto: reajustar o valor do termo de 
credenciamento Médico, conforme cláusula sexta do referido termo originário.
valor: o valor mensal  de r$96.496,53 (noventa e seis mil, quatrocentos 
e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) passará r$159.662,19
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
66.201 – Departamento de Trânsito do Estado do Pará
06 – segurança Pública
125 – Normatização de fiscalização
1502 – segurança Pública
8273 – Habilitação de condutores de veículos
339039  – outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica
fonte de recursos – 0261 – recursos Próprios
  0661 – recursos Próprios – superávit
fUNdaMeNto legal do aPostilaMeNto: artigo 65, § 8º da lei federal 
nº 8.666/93.
data do aPostilaMeNto: 20/04/2022
ordeNador resPoNsável: reNata Mirella freitas gUiMarÃes  de 
soUza coelHo
reNata Mirella freitas gUiMarÃes de soUza coelHo
diretor geral – detraN/Pa

Protocolo: 787913

coNvêNio

ExtRAto Do coNvêNio
NúMERo Do coNvêNio: Nº 014/2022

PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dePartaMeNto MUNiciPal de trâNsito de 
baiÃo, inscrito no cNPj nº 33.821.227/0001-57.
objeto do coNvêNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
vigêNcia início: 20/04/2022 término: 19/04/2024
foro: belém
data de assiNatUra: 20/04/2022
ordeNador resPoNsável: reNata Mirella freitas gUiMaraes de 
soUza coelHo
reNata Mirella freitas gUiMaraes de soUza coelHo
diretora geral – detraN/Pa
endereço:

Protocolo: 788009
ExtRAto Do coNvêNio

NúMERo Do coNvêNio: Nº 15/2022
PARTES: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, CNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e o dePartaMeNto MUNiciPal de trâNsito de 
baiÃo, inscrito no cNPj n° 33.821.227/0001-57
objeto do coNvêNio: o dePartaMeNto MUNiciPal de trâNsito de 
baiÃo delega parcialmente ao detraN/Pa as competências previstas no 
inciso i, a - do art. 2° da resolução nº 811/2020 coNtraN c/c o caput 
do art. 25 do ctb, como fundamentação para delegação parcial, da com-
petência legal, do artigo 24, do Código de Trânsito Brasileiro, para fins de 
implantar o sistema de sinalização gráfica horizontal e vertical, serviços 
complementares e obras civis nas vias municipais pelo detraN/Pa, confor-
me o estabelecido no ,art. 25, § 2° do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
vigêNcia: início: 20/04/2022 término: 19/04/2023
foro: belém
data de assiNatUra: 20/04/2022
ordeNador resPoNsável:reNata Mirella freitas gUiMaraes de 
soUza coelHo
reNata Mirella freitas gUiMaraes de soUza coelHo
diretora geral – detraN/Pa

Protocolo: 788015

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 1404/2022-DAf/cGP, BELéM, EM 18/04/2022.
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 2022/430239;
resolve:
art. 1º - aUtorizar a concessão de suprimento de fundos a servidora ju-
liana Pelegrini cPf nº 678.610.592-00, matrícula nº 5945888 /1, no cargo 
de gerente, lotado na ciretraN de tucumã.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (UM Mil e dUzeNtos reais) e destina-se a suprir despesas 
emergenciais de pronto pagamento na ciretraN do municipio de tucumã.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 787897
.
.

DiÁRiA

PoRtARiA Nº 1374/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/426119;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Terra Alta no período de 22 à 25/04/2022, fim acom-
panhar e coordenar a equipe itinerante de 2ª fase de habilitação na cire-
traN do referido municipio.

nome matricula
Waldir de azevedo repolho 54194159 /2

ivaldo rocha de sousa 57216831 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1399/2022-DAf/cGP, BELéM, 18/04/2022.
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 2022/440024;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diária ao servi-
dor baixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Redenção no período de 12/04 à 10/05/2022, a fim de 
realizar levantamento de veículos no Parque de retenção na ciretraN do 
referido municipio.

nome matricula
flavio dos santos 5959652 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1381/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/397020;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de belém para o município de santa barbara no período de 18/04 à 
17/05/2022, fim de dar suporte técnico no posto de fiscalização da PA-391, 
localizado no municipio acima citado.

nome matricula
Uberlande costa sousa 54187004 /2
túlio reis guimarães 5904022 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1382/2022-DAf/cGP, BELéM, 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.
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coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/131514;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias a servidoraq 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Castanhal 
para o município de Capitão Poço no período de 22 à 27/04/2022, fim de 
aplicar prova prática e legislação de trânsito em itinerante 2º e 3º fase.

nome matricula
Mariana albuquerque silveira 57202642 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1368/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/426762;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Capitão Poço no período de 22 à 25/04/2022, a fim 
de acompanhar e fiscalizar os trabalhos da equipe itinerante e gestão dos 
processos de habilitação gerados durante a referida ação.

nome matricula
izabel cristina freitas frazão 5959072 /1

adaias de oliveira santos 57226609 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1361/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/426703;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de três e Meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de CAPITÃO POÇO – 21/04 à 24/04/2022, a fim de 
ministrar prova de legislação e prática de trânsito no referido município..

nome matricula
vicente de Paulo Pureza 5095042 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1355/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/426702;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de três e Meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de BENEVIDES – 22/04 à 25/04/2022, a fim de aplicar 
provas práticas de trânsito no referido município.

nome matricula
benedito gonçalves reis 3264238 /1
joão domingos Miranda 3261778 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1350/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/424881;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Breves 
para os municípios de belém – 21/04/2022, terra alta – 22 à 24/04/2022, 
Belém/Breves – 25 e 26/04/2022, a fim de aplicar prova de legislaçao de 
trânsito.

nome matricula
Heber Paulo ferreira da cruz 57214965 /1

Marcos antonio da costa Pereira 57220757 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1347/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/426616;

r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de três e Meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santa 
izabel do Pará para os municípios de barcareNa – 08/04 à 11/04/2022, 
a fim de aplicar provas de legislação de trânsito e provas práticas de trân-
sito – trv e trM .

nome matricula
bruno costa dos santos 57227468 /1

joão corrêa da silva júnior 57176485 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1357/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/424646;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de três e Meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para os municípios de ALENQUER – 22/04 à 25/04/2022, a fim de realizar 
atendimento ao público no referido município.

nome matricula
elenilson oliveira silva 57196932 /1

emerson gil dos santos correa 57210032 /2
Hamilton dos santos carneiro 12688 /1

Wilmar gomes freire filho 5932004 /2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1370/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/426528;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para os municípios de conceição do araguaia – 26/04 à 29/04/2022, 
redenção – 30/04 à 11/05/2022, tucurui/belém – 12/05 à 14/05/2022, a 
fim dar proseguimento na solução dos impedimentos da regularização dos 
móveis adquiridos por este departamento e providências aos que foram 
dados pelas prefeitura do municipios acima citados.

nome matricula
denise lúcia lopes dinelli 3263916 /1
adaias de oliveira santos 57226609 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1377/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/439374;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 12 à 25/04/2022, fim de dar 
suporte técnico em elétrica e refrigeração a equipe de educação de ônibus 
do detraN na semana santa.

nome matricula
luiz carlos Margalho de souza 80845599 /1
iranildo fernandes de oliveira 3261700 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1362/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/421413;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de Marabá no período de 25/04 à 21/05/2022, a 
fim de auxiliar atendimento e retaguarda e emissão CNH na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Margarete do socorro ferreira lobato 3263665 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro
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PoRtARiA Nº 1349/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/423988;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santarém no período de 24/04 à 30/04/2022, a fim 
de organizar, divulgar e coordenar o curso de capacitação para gestores 
Municipais de Trânsito.

nome matricula
adriane sadalla aquino 55588495/1

auricléa dos santos Neco cordeiro 54190357/2

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1369/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/432143;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de seis e meia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santarém no período de 24 à 30/04/2022, a fim de 
participar do curso de capacitação para gestores municipais na ciretraN 
do referido municipio.

nome matricula
josé bento andrade gouvêa júnior 80845362 /5

antonio olinto cei ribeiro de almeida 5947624 /1
rosa Maria da silva bohadana 5953242 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1348/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/343912;
r e s o l v e:
aUtorizar o pagamento de viNte e ciNco e Meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de BRAGANÇA – 18/04 à 13/05/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação na ciretraN do referido município.

nome matricula
sandra terezinha braga teixeira 54184444 /3

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1358/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/383408;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de cametá no período de 25/04 à 20/05/2022, a 
fim de realizar atendimento e concluir processos de veículos na CIRETRAN 
do referido municipio.

nome matricula
vicente de Paulo Pureza 5095042 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1363/2022-DAf/cGP, BELéM, 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 2022/338130;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de altamira no período de 25/04 à 20/05/2022, a 
fim realizar retaguarda de CNH na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
Macial Maclin vale da silva 80845475 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1325/2022-DAf/cGP, BELéM,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 2022/408008;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 19/04 à 20/04/2022, a fim 
de realizar vistoria em Clinica de Trânsito, no referido municipio.

nome matricula
renato alves de Mendonça 57176205 /2

valdir de sousa Moura júnior 57189512 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1177/2022-DAf/cGP, BELéM,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 2022/389003;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias ao ser-
vidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para os municípios de santarém – 24/04/2022, oriximiná – 25/04 à 
30/04/2022, Santarém/Belém – 01/05 à 10/05/2022, a fim de realizar 
Capacitação para Gestores Municipais de Trânsito e Agente Multiplicador 
de Educação para Trânsito.

nome matricula
joélcio júnior da costa graça 55587588 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1293/2022-DAf/cGP, BELéM,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 2022/403750;
r e s o l v e :
aUtorizar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidorres abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de Paragominas para o município de jacundá no período de 28/04 à 
19/05/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento da programação determi-
nada pela dto, no referido municipio.

nome matricula
alexandre dos santos da silva 57201985 /1

edimar soares Moreira 57201944 /1
jorgean carlos ferreira frazão 5119570 /5

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

PoRtARiA Nº 1262/2022-DAf/cGP, BELéM, 08/04/2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/349573;
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 Be-
lém para o município de tucuruí – 25/04 à 26/04/2022, Marabá - 27/04 
a 29/04/2022, Paraupebas – 30/04 a 02/05/2022, xinguara – 03/05 a 
04/05/2022 e Redenção – 05/05 a 07/05/2022, a fim de realizar vistoria 
nas clínicas para prestação de serviços de exame médico e psicológico nos 
referidos municípios.

nome matricula
eMilY valÉria lobato MeNdes 80845226 /2

edsoN alves barbosa 57176551 /1

lUiz PaUlo Melo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 788041
.
.

EDitAL DE NotificAção

EDitAL DE NotificAção DE iNstAuRAção
DE PRocEsso DE susPENsão Do DiREito DE DiRiGiR

O Coordenador de Controle de Penalidades do Departamento de Trânsi-
to do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dg/cgP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformi-
dade com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remes-
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sa postal, Notifica aos coNdUtores abaixo relacioNados que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
vossa senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
detraN-Pa, sito à rua antônio barreto, 165, Umarizal, ceP 66055-050, 
belém — Pará. No interior do estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na agência do detraN mais próxima. v. sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.

NoME Do coNDutoR N° DA cNH N° Do PRocEsso

jose roberto bravo 6606814978 2022/415445

Matias PiNto cardoso 4151219370 2022/400968

eUdes soUza da silva 361237821 2022/398999

doMiNgos de soUsa filHo 6572371382 2022/398985

deNilsoN de soUza Prestes 3106952729 2022/384327

caNtUario soUza MarqUes 4114727693 2022/382806

arliNdo lUiz MoNte liMa 3394385884 2022/382627

eliNel goMes de oliveira 5220375540 2022/400980

arseNio secUNdo de Macedo silva 4383341214 2022/296431

beNdita PaNtoja ferreira 3325274099 2022/296492

belém, 20 de abril de 2022.
aNdrÉ riveliNo PaNato
coordeNador de coNtrole de PeNalidades
Portaria Nº 2953/2020-dg/cgP
oab/Pa nº 11.470

Protocolo: 787829
EDitAL DE NotificAção DE iNstAuRAção

DE PRocEsso DE susPENsão Do DiREito DE DiRiGiR
O Coordenador de Controle de Penalidades do Departamento de Trânsi-
to do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 
1905/2017/dg/cgP, publicada em 14 de junho de 2017, e em conformi-
dade com os artigos 261 do Código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remes-
sa postal, Notifica aos coNdUtores abaixo relacioNados que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
vossa senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
detraN-Pa, sito à rua antônio barreto, 165, Umarizal, ceP 66055-050, 
belém — Pará. No interior do estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na agência do detraN mais próxima. v. sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.

NoME Do coNDutoR N° DA cNH N° Do PRocEsso

jose josias alves 4759601831 2022/337806

sivaNildo aNUNciacao Neves 6328840996 2022/340562

edilsoN oliveira soares 6679259209 2022/351724

PaUlo alaN aleixo NogUeira 5581819828 2022/351584

tarcisio silva de jesUs 1472450108 2022/353186

aNtoNio rodrigUes da silva 6631248068 2022/353197

diNeis do carMo de aMoriM 5619237985 2022/353229

alberto Melo teixeira saNtos 425038137 2022/353166

fraNcisco claUdiNei dos saNtos oliveira 301933003 2022/352388

osvaldo MartiNs ribeiro 364196103 2022/322819

elleN saNtaNa dos saNtos 5273588501 2022/322912

lUciaria MoNteiro cardozo 6338779408 2022/352753

lUiz aNtoNio loPes de liMa 5287917708 2022/351409

belém, 20 de abril de 2022.
aNdrÉ riveliNo PaNato
coordeNador de coNtrole de PeNalidades
Portaria Nº 2953/2020-dg/cgP
oab/Pa nº 11.470

Protocolo: 787864

sEcREtARiA DE EstADo
DE ADMiNistRAção 
PENitENciÁRiA
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 0516/2022-cGP/sEAP 
BELéM, 18 DE ABRiL DE 2022.

coNsideraNdo o disposto pela lei estadual nº 5.810/94-rjU;
coNsideraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6138/2021-cgP/seaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor j.M.v. (M.f.: 5950083), Policial Penal, quando 
lotado na cadeia Pública para jovens e adultos-cPja, referente a suposta 
prática de lesão corporal contra internos. o servidor infringiu, em tese, o 
art. 177, vi c/c art. 178, xxi, art. 189, caput e 190, i e vii, da lei estadual 
nº 5.810/94-rjU;
coNsideraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de materialidade e autoria 
pugnou pela penalidade de sUsPeNsÃo em face do servidor  j.M.v. (M.f.: 
5950083), pelo prazo de 18 (dezoito) dias, coM coNversÃo eM MUlta, 
com fulcro no art. 189, § 3°, por infração aos artigos 177, vi c/c art. 178, 
xxi, art. 189, caput e 190, i e vii, da lei estadual nº 5.810/1994-rjU;
 resolve:
art. 1º - acatar eM Parte o relatório conclusivo e recoMeNdar a pe-
nalidade de deMissÃo a beM do serviÇo PÚblico, em face do servidor 
J.M.V. (M.F.: 5950083), em virtude da prática de inobservância aos prin-
cípios éticos, morais, às leis e regulamentos e falta grave, por infração ao 
disposto nos 177, vi c/c art. 178, xxi, art. 189, caput e 190, i e vii, da 
lei estadual nº 5.810/1994-rjU, por agressão aos internos custodiados na 
cadeia Pública para jovens e adultos-cPja;
art. 2º - eNcaMiNHar os autos na íntegra para anuência do gabinete/
seaP, acerca da recomendação de demissão a bem do serviço público em 
face do servidor j.M.v. (M.f.: 5950083);
art. 3º - eNcaMiNHar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de 
gestão de Pessoas para registro no assentamento funcional do servidor e 
à comissão de estágio Probatório, após a deliberação do gabinete/seaP; 
art. 4º - oficiar com cópia integral dos autos ao Ministério Público, de-
crif e à vara de execução Penal, para conhecimento e providências.
art. 5º - coMUNicar o advogado do servidor acusado, acerca do presente 
feito.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 787873
PoRtARiA Nº 0500/2022–cGP/sEAP 

BELéM, 20 DE ABRiL DE 2022.
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da Corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
resolve:
art. 1º - redistribUir o feito em tramitação na corregedoria-geral Peni-
tenciária e, para tanto, desigNar o servidor aNdrÉ silva de oliveira, 
funcional: 42811, em substituição ao servidor vitor raMos edUardo, 
funcional: 5902749, como Presidente de comissão para dar continuida-
de à apuração dos autos das Sindicâncias Administrativas Investigativas 
nº 6277, 6278, 6281, 6283, 6290, 6357, 6452, 6482/2021-cgP/seaP e 
6664/2022- cgP/seaP.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 787865
PoRtARiA Nº 0525/2022–cGP/sEAP 

BELéM, 20 DE ABRiL DE 2022.
coNsideraNdo o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da Corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
resolve:
art. 1º - redistribUir o feito em tramitação na corregedoria-geral Pe-
nitenciária e, para tanto, desigNar o servidor brUNo costa PiNHeiro 
de soUsa, funcional: 55585599, em substituição ao servidor rodrigo 
costa PiNHeiro de soUsa, funcional: 54196889, como Presidente de 
comissão para dar continuidade à apuração dos autos da Sindicância Ad-
ministrativa investigativa nº 6524/2021-cgP/seaP.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 787868
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PoRtARiA Nº 0499/2022–cGP/sEAP 
BELéM, 20 DE ABRiL DE 2022.

CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
CONSIDERANDO a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da Corregedoria-Geral, ou seja, distribuição equitativa entre os 
membros do órgão;
resolve:
art. 1º - redistribUir o feito em tramitação na corregedoria-geral Pe-
nitenciária e, para tanto, desigNar o servidor rodrigo costa PiNHei-
ro de soUsa, funcional: 54196889, em substituição ao servidor aNdrÉ 
silva de oliveira, funcional: 42811, como Presidente de comissão para 
dar continuidade à apuração dos autos das Sindicâncias Administrativas 
investigativas nº 6791, 6792, 6799, 6813 e 6849/2022-cgP/seaP.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
reNato NUNes valle
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 787871
.
.

ERRAtA
.

tERMo DE HoMoLoGAção P.E 35/2021-sEAP/PA
PRocEsso Nº 2021/229054
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.789, página 68, de 09/12/2021 
e Diário Oficial da União N°231 – Seção 3 no dia 09/12/2021
oNDE sE Lê:

EMPREsA: EGc coMéRcio E AtAcADistA DE iNfoRMÁticA 
E ELEtRôNicA – cNPJ 31.768.037/0001-98

iteM valor UNit valor total
24 r$ 244,50 489,00

LEiA-sE:

EMPREsA: EGc coMéRcio E AtAcADistA DE iNfoRMÁticA 
E ELEtRôNicA – cNPJ 31.768.037/0001-98

iteM valor UNit valor total
24 r$218,26 r$436,52

Protocolo: 787649
.
.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE LicitAção
PREGão ELEtRôNico Nº 016/2022 - uAsG 925852

Processo nº 2021/1076021, que tem como objeto a contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de água mineral natural, para unidades 
penitenciárias, pertencentes a esta secretaria de estado de administração 
Penitenciária e sedes administrativas. data de abertura: 05/05/2022 às 
10h00min (Horário de brasília), o edital encontra-se acessível nos sites: 
www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: gabriel da silva 
gonçalves do espírito santo; local de abertura: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
saMUelsoN Yoiti igaKi
ordenador de despesas

Protocolo: 787771
Aviso DE LicitAção

PREGão ELEtRôNico Nº 018/2022 - uAsG 925852
Processo nº 2021/71506, que tem como objeto a aquisição de caminhão 
¾, com capacidade para 03 (três) pessoas e equipado com carroceria. 
data de abertura: 09/05/2022 às 10h00min (Horário de brasília), o edital 
encontra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: gabriel da silva 
gonçalves do espírito santo; local de abertura: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br
saMUelsoN Yoiti igaKi
ordenador de despesas

Protocolo: 787760
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 934/2022 – 438912 – cRPP iii
objetivo: coNdUzir iNterNo, a caratÉr de traNsfereNcia Para a 
coMarca de tUcUrUi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: saNta izabel
destino: tUcUrUi
servidor (es):Waldeci barbosa de soUsa, Mat.5949939, Policial Pe-
Nal – dUgUê ferreira barros, Mat.5949994, Policial PeNal- alfre-
do estaNislaU costa siqUeira, Mat.5935461, ageNte PrisioNal.
Período: 27 a 29/03/2022 - diária(s): 2 1/2 (dUas e Meia)
ordenador: saMUelsoN Yoiti igaKi

Protocolo: 787664

féRiAs
.

susPENsão DE féRiAs
PoRtARiA Nº 1020/22/DGP/sEAP, DE 20/04/22

sUsPeNder o gozo de férias, previsto para o período de 02/05/22 a 
31/05/22, referente ao servidor MaNoel NaHUM dos saNtos, matrícula 
nº 54180731, de acordo com o art.74, §2º, da lei nº 5.810/94.
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787889
t.
.

toRNAR sEM EfEito
.

ERRAtA DE tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 035/2021 - uAsG 925852

torNar seM efeito a errata de terMo de HoMologaÇÃo do Pregão 
eletrônico nº 035/2021, publicado no ioePa nº 34.919, de 04/04/2022, 
Protocolo nº 779974.

Protocolo: 787625
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 1019/2022 – DGP/sEAP 
BELéM/PA, 20 DE ABRiL DE 2022.

Nome: fabio de oliveira ribeiro, Matrícula nº 5949688/1; cargo: Policial Penal.
assunto: licença Paternidade. 
Período: 12/04/2022 a 01/05/2022. (20) dias
lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas.

Protocolo: 787734
PoRtARiA N°1008/2022-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 servidora Natanayara dias Negrao, matrícula fun-
cional nº 5952812/1 – ocupante da função de assistente administrativo 
a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 45,36% no incidente 
sobre o padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 31/03/2022.
art. 2º - coNceder à servidora Maria auxiliadora Pantoja do carmo, ma-
trícula funcional nº 8400692/1 - ocupante da função de cozinheiro a gra-
tificação de Tempo Integral no percentual de 50% no incidente sobre o 
padrão do vencimento do cargo exercido, a contar de 01/04/2022.
.lUiz ferNaNdo Paes de qUeiroz
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 787818
.
.

sEcREtARiA DE EstADo
DE cuLtuRA
.

DEsiGNAR sERviDoR

PoRtARiA Nº 209 DE 20.04.2022
Processo nº 2022/268397
servidor: fagNer MoNteiro silva
Matrícula: 57196665/1
cargo: técnico em gestão cultural
objeto: designado como gestor do termo de fomento nº. 006/2022, cele-
brado entre esta secretaria de estado de cultura – secUlt e a organização 
da sociedade civil denominada associaÇÃo cUltUral aMbieNtal des-
Portiva cUltUral e social, inscrita no cNPj/Mf nº 12.080.369/0001-
30, cujo objeto é realização do evento cultural denominado circUito de 
adoraÇÃo.

Protocolo: 787923
PoRtARiA Nº 212 DE 20.04.2022

Processo nº2022/62206
servidor: Paulo Mauricio dos santos coutinho
Matrícula: 5904803/3
cargo: diretor do dptº de editoração e Memória/deM
objeto: designado como fiscal da prestação de serviço a esta secreta-
ria de estado de cultura - secUlt, realizada pela especialista jussara da 
silveira derenji, contratada para a realização da edição de livro da série 
restauro-“confecção do livro, registro e memória do Palacete faciola”, em 
edição pelo deM/secUlt.

Protocolo: 787835
PoRtARiA Nº 210 DE 20.04.2022

Processo nº 2022/369534
servidores: Maria do cÉU braga MartiNs, matrícula nº 32280-1, ocu-
pante do cargo de técnico em gestão cultura e ferNaNdo vilHeNa jU-
Nior, matrícula 5933317-3, ocupante do cargo de gerente de operação 
e serviços gerais.
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objeto: designados como fiscais da prestação de serviço a ser celebrado 
entre esta secretaria de estado de cUltUra e a empresa brasil 
sHoWs e eveNtos eireli, cujo objeto é a locação de aparelhamento para 
eventos diversos.

Protocolo: 787870
.
.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA Nº 207/22, DE 19.04.2022.
servidor: leonardo cardoso santos
Matrícula: 5634202-2
cargo: diretor do espaço cênico estação gasômetro
cPf: 476.657.722-87
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339039.......................................r$ 4.000,00
ordenadora de despesa: lUiz Maria de jesUs soares jUNior

Protocolo: 787909
.
.

DiÁRiA
.

 PoRtARiA Nº. 206 DE 19 DE ABRiL  DE 2022
o secretário adjUNto da secretaria de estado de cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais, coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 
a 149, da lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e coNsideraNdo os 
termos do Processos nºs 2022/465264; 2022/465289 e 2022/465305- cg 
de 18.04.2022,
resolve:
i - aUtorizar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de caMetá/Pa no período de 25 a 27.04.2022.
 

servidor (a) objetivo
iego alexssaNder rocHa alexaNdre, matricula 

nº.5945722/2, cPf: 018.447.702-65 ocupante do cargo de 
assessor/ascoM.

Participar da cobertura de pauta jornalística do 
governo do estado do Pará.

 
loreNa saraiva da silva, matrícula nº 5960041/ 1, cPf: 

009.895.572-19, ocupante do cargo de assisteNte adMiNis-
trativo/ascoM.

Participar da cobertura de pauta jornalística do 
governo do estado do Pará.

 

tHais cHristiNa coelHo siqUeira, matrícula nº 5953350-1, 
cPf: 989.291.512-72, ocupante do cargo de assessor/ascoM.

Participar da cobertura de pauta jornalística do 
governo do estado do Pará.

 

ii – coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 2 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dê-se ciêNcia, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, belém 19 de abril de 2022.
lUiz Maria de jesUs soares jUNior
secretário adjunto da secretaria de estado de cultura / secUlt

Protocolo: 787862
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00543

PRocEsso Nº 2022/442989
valor: r$1.000,00 (Um mil reais)
data da eMissÃo: 14/04/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 006/2019/secUlt, para atender à programação do even-
to Preamar da leitura.
origeM: edital de credenciamento 006/2019/secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 007/2019.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa fÍsica Ptres: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
275270 fUNcioNal PrograMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: abilio aUgUsto bastos fraNco 
filHo – Matrícula: 5891119-1.
coNtratada: raiMUNda HeliaNa MagalHaes Pereira barriga– cPf 
Nº: 030.056.402-30
eNdereÇo: r. d cj e figUeiredo , 21, MaraMbaia, ceP: 66.620-750, 
belÉM-Pa.
ordeNador: brUNo cHagas da silva rodrigUes ferreira

Protocolo: 787596
ExtRAto - tERMo DE foMENto
tERMo DE foMENto: 007/2022

PRocEsso ADMiNistRAtivo: 2022/338627
objeto: a realização do cÍrio de NazarÉ 2022 – fÉ seM distâNcia
valor do rePasse da secUlt: r$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
assiNatUra: 31 de março de 2022.
vigêNcia: 31 de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 13.019/2014.

dotaÇÃo orÇaMeNtária:
1)valor de r$ 1.000.000,00
Projeto atividade: 8841
fonte de recurso: 0301009954(recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041- coNtribUiÇÕes
Ptres: 158841
Pi: 103ciN8841c
aÇÃo: 196082
fUNcioNal PrograMática: 13.392.1503-8841
eNtidade: saNtUário MariaNo arqUidiocesaNo – basÍlica saNtU-
ário de Nossa seNHora de NazarÉ do desterro
cNPj: 24.665.867/0001-24
eNdereÇo: Praça justo chermont, s/N, ceP 66.035-140, belém-Pa
ordeNador resPoNsável: Ursula vidal santiago de Mendonça.

Protocolo: 787478
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00542
PRocEsso Nº 2022/448283
valor: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
data da eMissÃo: 14/04/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2021/secUlt, para apresentação de espetáculo de 
teatro, no evento “Preamar da leitura”, no dia 17 de abril de 2022, na 
estação cultural de icoaraci.
origeM: edital de credenciamento 005/2021/secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa fÍsica Ptres: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
275270 fUNcioNal PrograMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: aNtoNio lUciaNo goMes do ro-
sário – Matrícula: 54185955/2
coNtratado: cleber silva de oliveira – cPf Nº 979.170.952-15
eNdereÇo: r berNal do coUto, 00676, UMarizal, ceP: 66055-080, 
belÉM, Pará.
ordeNador: bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 787505
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00526
PRocEsso Nº 2022/62206
valor: 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)
data da eMissÃo: 13/04/2022
OBJETO: Contratação de profissional para realização do serviço de edição 
de livro da série restauro - “confecção do livro, registro e memória do 
Palacete faciola”.
origeM: terMo de iNexigibilidade Nº 003/2022.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa jUrÍdica Ptres: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal PrograMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: Paulo Mauricio dos santos coutinho 
– Matrícula: 5904803/3
coNtratada: jUssara da silveira dereNji 06923909015 - cNPj Nº 
42.308.339-0001/08
eNdereÇo: al rodrigUes alves, 22, Marco, ceP:66.095-500, belÉM, Pará.
ordeNador: bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 787935
REPuBLicAção - iNcLusão DE PoRtARiA DE sERviDoR

tERMo DE foMENto: 006/2022
PRocEsso ADMiNistRAtivo: 2022/268397

objeto: realização de evento cultural denominado circUito de adora-
ÇÃO, conforme as especificações e características do objeto constante na 
proposta apresentada no referido procedimento, que passam a fazer parte 
deste instrumento.
valor do rePasse da secUlt: r$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)
assiNatUra: 25 de março de 2022.
vigêNcia: da data de assinatura a 03 de junho de 2022.
fUNdaMeNtaÇÃo legal: lei federal nº 13.019/2014.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Projeto atividade: 8842
fonte de recurso: 0101009915 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNtribUiÇÕes
Ptres: 158842
Pi: 1030008842c
aÇÃo: 274929
fUNcioNal PrograMática: 13.392.1503-8842
servidor resPoNsável: fagner Monteiro silva, Matrícula 57196665/1
eNtidade: associaÇÃo cUltUral aMbieNtal desPortiva cUltUral 
e social
cNPj: 12.080.369/0001-30
eNdereÇo: avenida barão de igarapé-Miri, 979, bairro do guamá, ceP 
66.075-045, belém-Pa.
ordeNador resPoNsável: Ursula vidal santiago de Mendonça

Protocolo: 787974
PoRtARiA Nº 211 DE 20 DE ABRiL DE 2022

 o secretário adjUNto da secretaria de estado de cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 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, e,
coNsideraNdo:
- o Processo nº 2022/475284, de 20.04.2020.
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r e s o l v e:
i- coNstitUir  a comissão de chamamento Público para a 25ª feira 
PaN aMazôNica do livro e das MUltivozes, a qual será composta 
pelos seguintes servidores: raiMUNdo fábio coUtiNHo soUza, matrí-
cula 5924319/2, ocupante do cargo de assessor – PresideNte; Maria 
do cÉU braga MartiNs, matrícula 32280/1, ocupante do cargo de di-
retora de cUltUra – MeMbro; MYcHelle leMos freire, matrícula 
5892351/1, ocupante do cargo de tÉcNico eM gestÃo cUltUral -MeM-
bro e  sôNia MargaretH saNtiago, matrícula 715832/1, ocupante do 
cargo de tÉcNico eM gestÃo cUltUral – sUPleNte.
ii – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
de-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de cultura, em 20 de abril de 2022.
lUiz Maria de jesUs soares jUNior
secretário adjunto da secretaria de estado de cultura / secUlt

Protocolo: 787802
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo DA DEsPEsA: 2022NE00544
PRocEsso Nº 2022/434085
valor: 500,00 (quinhentos reais)
data da eMissÃo: 14/04/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificada nos termos do Edital de 
credenciamento 005/2020/secUlt, para contação de história, no evento 
“Preamar da leitura”, no dia 17 de abril de 2022, na estação cultural de 
icoaraci.
origeM: edital de credenciamento 005/2020/secUlt, inexigibilidade de 
licitação nº 017/2020.
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUtros serviÇos de 
terceiros - Pessoa fÍsica Ptres: 158849 Pi: 1030008849c aÇÃo: 
275270 fUNcioNal PrograMática: 13.392.1503-8849.
servidor iNdicado coMo fiscal: aNtoNio lUciaNo goMes do ro-
sário – Matrícula: 54185955/2
coNtratada: iNaia Paes siqUeira – cPf Nº 401.643.652-49
eNdereÇo: PassageM triNdade Nº 132, itaiteUa, ceP.: 66 842 - 040, 
belÉM, Pará.
ordeNador: bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 787780
.
.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº 572 DE 20 DE ABRiL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/395509
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “acessaN-
do soNs regioNais”, referente à iN 455/2022– fcP, fiscal titular, o(a) 
servidor(a) raiMUNdo do socorro Moraes alMeida, matrícula nº: 
5903311, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cgP, e como fis-
cal substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787657
PoRtARiA Nº 573 DE 20 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/ 
366252.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live iNte-
graÇÃo da arte MUsical”, referente à iN 456/2022– 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) servi-
dor(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: 787683

PoRtARiA Nº 587 DE 20 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/ 
334071.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’ÉgUa viii”, referente à iN 469/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
Maria de fátiMa liMa barroso, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agen-
te administrativo, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, 
o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787982
PoRtARiA Nº 590 DE 20 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/ 
368739.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pro-
dUziNdo cUltUra oNliNe”, referente à iN 472/2022– fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) brUNo de araUjo reis, matrícula nº: 5960437/1, car-
go: gereNte, setor/local de trabalho: Nlcc, 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: 788034
PoRtARiA Nº 591 DE 20 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/ 
394708.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “PlUrali-
dade das artes”, referente à iN 473/2022– fcP, fiscal titular, o(a) ser-
vidor(a) brUNo lUÍs Melo da silva, matrícula n° 5945823/3, cargo: 
coord. sonora, setor: dic, e como fiscal substituto, o(a) servidor(a) Ma-
ria 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: 788037
PoRtARiA Nº 589 DE 20 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/ 
366113.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live esPe-
tácUlo MUsical oN liNe”, referente à iN 471/2022– fcP, fiscal titular, 
o(a) servidor(a) brUNo de araUjo reis, matrícula nº: 5960437/1, car-
go: gereNte, setor/local de trabalho: Nlcc, 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: 788032
PoRtARiA Nº 588 DE 20 DE ABRiL DE 2022

o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/365662.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live reNas-
ciMeNto da cUltUra virtUal”, referente à iN 470/2022– fcP, fiscal ti-
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tular, o(a) servidor(a) brUNo de araUjo reis, matrícula nº: 5960437/1, 
cargo: gereNte, setor/local de trabalho: Nlcc, 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: 788020
PoRtARiA Nº 584 DE 20 DE ABRiL DE 2022

o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/333949.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live Pai 
d’egUa vi”, referente à iN 466/2022– 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) HUgo bisPo saNtos NasciMeNto, matrícula 
nº: 57201059, cargo: assistente administrativo, setor/local de trabalho: 
dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787916
PoRtARiA Nº 585 DE 20 DE ABRiL DE 2022

o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/378503.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “Páscoa 
cUltUral i”, referente à iN 468/2022– 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: 787906
PoRtARiA Nº 582 DE 20 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/ 
332853.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “cUltUra 
digital i”, referente à iN 464/2022– 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: 787793
PoRtARiA Nº 580 DE 20 DE ABRiL DE 2022

o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/347793.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “boMbaN-
do o soM”, referente à iN 463/2022– 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

Protocolo: 787805

PoRtARiA Nº 581 DE 20 DE ABRiL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/458904.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
45 aNos de arte e cUltUra 3”, referente à iN 462/2022– fcP, fiscal 
titular, 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) saNdra Maria Nas-
ciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/
local de trabalho: gaPres.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787810
PoRtARiA Nº 583 DE 20 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/ 
334411.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “cUltUra 
digital iv”, referente à iN 465/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) 
josÉ aUgUsto rodrigUes da silva, matrícula nº: 57205072/2, cargo: 
aUxiliar oPeracioNal, setor/local de trabalho: cao3, e como fiscal 
substituto, o(a) servidor(a) raiMUNdo do socorro Moraes alMeida, 
matrícula nº: 5903311, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: cgP.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787821
PoRtARiA Nº 586 DE 20 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/ 
366051.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live esta-
ÇÃo soNora”, referente à iN 467/2022– 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

Protocolo: 787855
PoRtARiA Nº 571 DE 20 DE ABRiL DE 2022.

o PresideNte da fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais,
coNsideraNdo o disposto no decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pelas leis nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003 e nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015; 
e pelos decretos do governador do estado do Pará, publicados no doe nº 
32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe nº 33.111 de 19 de abril de 2016,
coNsideraNdo o procedimento licitatório na modalidade concurso, regu-
lamentado pelo edital nº 003/2022 de 02 de fevereiro de 2022 o qual 
rege o “PrêMio braNco de Melo – apoio à Produção artística” – que exi-
ge a publicação do resUltado iNicial da etapa de seleÇÃo do concurso 
constantes no subitem 12.1
resolve:
art. 1º. tornar público o resultado inicial da etapa de seleção do edital 
003/2022 “PrêMio braNco de Melo– aPoio À ProdUÇÃo artÍstica”, 
que será divulgado no Diário Oficial do Estado, em consonância com o 
instrumento editalício supracitado, e fazendo constar os nomes dos candi-
datos selecionados por ordem alfabética:
ana carolina sant’anna de almeida; anderson josé favacho dos santos; 
camila do Nascimento fialho; eduardo otávio ferreira vasconcelos; elisa 
arruda Kunz; evna Mara Moura gutierrez; felipe samir tavares damas-
ceno; igor felipe santos de oliveira; jean carlos foicinha ribeiro; joão 
Paulo baliscei; Maria Madalena felinto Pinho ramos; victor de la rocque 
bevilacqua adriao.
art. 2º. está aberto o prazo editalício para a interposição de recursos.
art. 3º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
guilherme relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará.

Protocolo: 787744



128  diário oficial Nº 34.942 Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

PoRtARiA Nº 579 DE 20 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/ 
365579.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “live res-
PleNdor MUsical”, referente à iN 461/2022– fcP, fiscal titular, o(a) 
servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: gaPres, e como fis-
cal substituto, o(a) servidor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787769
PoRtARiA Nº 575 DE 20 DE ABRiL DE 2022

o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/443827.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
cUltUral ‘castaNHal coNjUNto iPe”, referente à iN 459/2022– fcP, 
fiscal titular, o(a) servidor(a jair NazareNo rodrigUes liMa, matrí-
cula nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic, e 
como fiscal substituto, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de 
aNdrade, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de tra-
balho: gaPres.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787705
PoRtARiA Nº 576 DE 20 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/ 
458406.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “baNzeiro 
45 aNos de arte e cUltUra 2”, referente à iN 458/2022– fcP, fiscal titu-
lar, o(a) servidor(a) saNdra Maria NasciMeNto de aNdrade, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: gaPres, e como 
fiscal substituto, o(a) servidor(a) jair NazareNo rodrigUes liMa, ma-
trícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787698
PoRtARiA Nº 577 DE 20 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/ 
347822.
resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “PÉrola Ne-
gra”, referente à iN 460/2022– fcP, fiscal titular, o(a) servidor(a) jair 
NazareNo rodrigUes liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordena-
dor, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal substituto, o(a) servi-
dor(a) Marcelo dos saNtos carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará – fcP

Protocolo: 787715
PoRtARiA Nº 574 DE 20 DE ABRiL DE 2022

o Presidente da fundação cultural do estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto esta-
dual, publicados no doe nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doe n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doe nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o Pae nº 
2022/395853

resolve desigNar, para as funções de fiscais do Projeto “arte di-
gital: diversidade cUltUral”, referente à iN 457/2022– 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: 787710
.
.

ERRAtA
.

ERRAtA Do PRotocoLo - 779931
Publicado no D.o.E nº 34.919 em 04/04/2022
onde se lê: [...] Projeto “coMPartilHaNdo cUltUra Nos bairros 
de tUcUrUÍ ii” no qual os artistas vaNessa caNtao; tHoM gleYtoN; 
raMoN PortilHo; celio costa; MiKaella Horara; deNise serrÃo; 
jaMes viaNa; tHaUaNa MelloNio; daNNe saNcHes; tHiago castro; 
baNda tHe bregas; baNda boNde do bregaÇo; baNda los barro-
sos; baNda NeW groove, a ser realizado em formato PreseNcial em 
02/04/2022 de 09 às 22h, no Município de tucuruí/Pa. [...]
Leia-se: [...] Projeto “coMPartilHaNdo cUltUra Nos bairros de 
tUcUrUÍ ii” no qual os artistas vaNessa caNtao; tHoM gleYtoN; ra-
MoN PortilHo; celio costa; MiKaella Horara; deNise serrÃo; ja-
Mes viaNa; tHaUaNa MelloNio; daNNe saNcHes; tHiago castro; 
baNda tHe bregas; baNda boNde do bregaÇo; baNda los barro-
sos; baNda NeW groove, a ser realizado em formato PreseNcial em 
01/04/2022 de 09 às 22h, no Município de tucuruí/Pa. [...]

Protocolo: 787912
.
.

RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção
.

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 456/2022
PAE: 2022/366252

objeto: Projeto “live iNtegraÇÃo da arte MUscial” no qual os artis-
tas tHais PorPiNo, MatHeUs cUNHa, forro coMbate, eltoN estoU-
rado, rafa love, baNda reMelexo, batista do Piseiro, reNNe, rai-
ff Pegada, iraN feliPe, se apresentarão no município de capitão Poço/
PA em formato digital – LIVE no canal oficial do youtube da produtora, em 
22/04/2022  das 14h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 467/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00173; 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 f5 ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
36.071.815/0001-09
 valor total: r$ 91.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 456/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 456/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787682
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 455/2022

PAE: 2022/395509
objeto: Projeto “acessaNdo soNs regioNais” no qual os artistas 
MarqUiNHo Melodia e baNda, trio lUz de tieta, trio cHaMote, 
Mell PiNHeiro, carMeN PeNicHe, saNdro saNdiM, MUKa, joelsoN 
PaNtoja, igor MeNdes, HericK rafael, eUdes fraga, deNNer ciga-
No, cezar farias, biNo, Pirô, ivaN Neves, se apresentarão no municí-
pio de Ananindeua/PA em formato digital – LIVE no canal oficial do youtube 
da produtora, nos dias 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 471/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00222; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: fábrica de Projetos, inscrita no 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 150.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
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  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 455/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 455/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787661
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 468/2022

PAE: 2022/378503
objeto: Projeto “Páscoa cUltUral i” no qual os artistas jUNior oli-
veira, rafaela travassos, MYltHoN bello, roberto araÚjo, dj 
leo soUza, jHoNY brito, MoY oliveira, edUardo e gabriel, arNal-
do bUda, batidÃo do MelodY, gUstavo MeNdes, valdecir saNtos, 
claUdio blacK, viNiciUs leite, YoNNe, leoziNHo, PaUlo ivaN, ca-
rol ferNaNdes, carlos vitor, se apresentarão no município de be-
lém/Pa, em formato digital - live, em 23/04/2022, das 09h às 23h e 
24/04/2022, 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 463/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00179; 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: beat Mix, inscrita no cNPj: 39:195.136/0001-13
 valor total: r$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 468/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 468/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787910
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 466/2022

PAE: 2022/333949
objeto: Projeto “live Pai d’egUa vi” 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 no município de belém/Pa em formato 
digital – LIVE, 22/04/2022, das 12h às 22h, no canal oficial do youtube da 
produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 402/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00102; 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: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 466/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 466/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787920
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 470/2022

PAE: 2022/365662
objeto: Projeto “live reNasciMeNto da cUltUra virtUal” no qual os 
artistas eltoN estoUrado, rafa love, baNda reMelexo, batista do 
Piseiro, reNNê, raiff Pegada, iraN feliPe, aNdreY viaNa, diogo 
e allaN dias se apresentarão no município de garrafão do Norte/Pa em 
formato digital – LIVE, Em 23/04/2022, de 9h às 18h 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 461/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00165; 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 rb ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj 32.796.118/0001-64.
 valor total: r$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 470/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 470/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 788022

ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 472/2022
PAE: 2022/368739

objeto: Projeto “live ProdUziNdo cUltUra oNliNe” no qual os artis-
tas diogo, allaN dias, ciNtHYa Mello, KarlielsoN vaqUeiro, aN-
dreY viaNa, os brotHers, lUaNN Kássio, MoNiqUe Moral, baNda 
rP2 e farrá de vaqUeiro se apresentarão no município de são Miguel 
do guamá/Pa em formato digital – live, em 23/04/2022, das 9h às 00h, 
no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 469/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00152; fonte recurso: 0301; elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: at eNtreteNiMeNto, inscrita no cNPj: 43.599.806/0001-50 
e rb ProdUÇÕes e eveNtos inscrita no cNPj: 32.796.118/0001-64
 valor total: r$ 92.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 472/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 472/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 788033
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 471/2022

PAE: 2022/366113
objeto: Projeto “live esPetácUlo MUsical oN liNe” no qual os artis-
tas baNda rP2, os brotHers, farra de vaqUeiro, eltoN estoUrado, 
rafa love, baNda reMelexo, batista do PisaNte, reNNê, raiff Pe-
gada e iraN feliPe se apresentarão no município de irituia/Pa em formato 
digital – LIVE, em 23/04/2022 no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 462/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00171; 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: 45.080.479/001 e 
at eNtreteNiMeNto e ProdUÇÃi inscrita no cNPj: 43.599.806/0001-50, 
e at eNtreteNiMeNto e ProdUÇÃo, inscrita no cNPj: 43.599.806/0001-
50
valor total: r$ 91.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 471/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 471/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 788030
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 473/2022

PAE: 2022/394708
objeto: Projeto “PlUralidade das artes” no qual os artistas baNda 
los brega; MicHelle aMador; laYNa belliNe; baNda aÇai latiNo; 
dUPla lUcas e iroN se apresentarão no município de ananindeua/Pa 
em formato digital – LIVE, em 23/04/2022, no canal oficial do youtube da 
produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 473/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00152; 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$ 50.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 473/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 473/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 788035
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 469/2022

PAE: 2022/334071
objeto: Projeto “live Pai d’ÉgUa viii” no qual os artistas fabÍola 
freitas, gUtto xibatada, lU soUsa, daNY blacK, deNilsoN cUNHa, 
WagNer ribeiro, ciNtia lazarY, PatricK leÃo, jeaN gadelHa, jU-
Nior goNÇalves se apresentarão no município de belém/Pa em formato 
digital – LIVE, em 23/04/2022 no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 460/2022 – ProjUr/fcP.



130  diário oficial Nº 34.942 Sexta-feira, 22 DE ABRIL DE 2022

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00100; 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: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 469/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 469/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787981
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 457/2022

PAE: 2022/395853
objeto: Projeto “arte digital: diversidade cUltUral” no qual os 
artistas batidÃo, brega ePoqUe, toP 3, teddY MarKs, cHYco salles, 
HUgo saNtos, joÃo da Hora, jorgiNHo goMes, Marcelo agUiar, 
adriaNa oliver, geMillY, saMY loUriNHo, MarqUiNHo dUraN, toNY 
brasil, se apresentarão no município de ananindeua/Pa em formato di-
gital – LIVE no canal oficial do youtube da produtora, no dia 23/04/2022, 
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 470/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00215; 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: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 457/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 457/2022, com 
fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787711
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 460/2022

PAE: 2022/347822
objeto: Projeto “PÉrola Negra” no qual os artistas aYres sasaKi, 
ladY dri, flavio coiMbra, jUH NasciMeNto, arY NeMer, se apresen-
tarão no município de belém/Pa em formato digital – live, em 25/04/2022  
das 10h às 15h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 468/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00113; 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: gM ProdUcoes & eveNtos, inscrita no cNPj 25.040.045/0001-10
valor total: r$ 60.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 460/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 460/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787714
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 459/2022

PAE: 2022/443827
objeto: Projeto “baNzeiro cUltUral ‘castaNHal coNjUNto iPe” no 
qual os artistas daNiel araÚjo, KattPará, MaNoblacK, dUda bacKMaN, 
lUcas rocHa, se apresentarão no município de castanhal/Pa, conjunto ipe 
– sN 3 bairro: fonte boa, no dia 21/04/2022, 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 465/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: eMeN-
da 00041; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339039; ação: 
233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPj 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, belém/Pa
favorecidos: lM eveNtos, inscrita no cNPj 10.745.168/0001-80
 valor total: r$ 50.000,00 (cem mil reais)
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 459/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 459/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787708
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 458/2022

PAE: 2022/458406
objeto: Projeto “baNzeiro 45 aNos de arte e cUltUra 2” no qual 
os artistas toNiNHo MarajÓ, raiNer costa, jUNior veloso, jHoNY 
Wlad, tHÉo PÉrola Negra, se apresentarão no município de belém/Pa 
em formato presencial na Praça do Povo, localizada na fundação cultural 
do Pará, em 22/04/2022  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 464/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: eMeN-
da 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: jj eveNtos, inscrita no cNPj: 34.393.995/0001-10
 valor total: r$ 50.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 458/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 458/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787696
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 461/2022

PAE: 2022/365579
objeto: Projeto “live resPleNdor MUsical” no qual os artistas el-
toN doUrado; rafa love; baNda reMelexo; batista do Piseiro; 
RENNĖ; RAIFF PEGADA; IRAN FELIPE; ANDREY VIANA se apresentarão no 
município de capitão Poço/Pa em formato digital – live, 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 475/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00164; 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 rb ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj 32.796.118/0001-64
 valor total: r$ 75.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 461/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 461/2022, com 
fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787766
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 467/2022

PAE: 2022/366051
objeto: Projeto “live estaÇÃo soNora” no qual os artistas tHais 
PorPiNo, MatHeUs cUNHa, forro coMbate, eltoN estoUrado, rafa 
love, baNda reMelexo, batista do Piseiro, reNNe, raiff Pegada, 
iraN feliPe se apresentarão no município de belém/Pa em formato digi-
tal – LIVE, em 23/04/2022 das 13 às 00h, no canal oficial do youtube da 
produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 462/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMP 
00170; 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 f5 ProdUÇÕes e eveNtos, inscrita no cNPj: 
36.071.815/0001-09
 valor total: r$ 91.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 467/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 467/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787853
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ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 463/2022
PAE: 2022/347793

objeto: Projeto “boMbaNdo o soM” no qual os artistas Marcelo Ma-
riaNo, aNa selMa, baNda sUaveMeNte, larissa leite, toMarocK, 
Mario MoUziNHo, jUNior alMeida, Marcelo KaHWage, se apresenta-
rão no município de belém/Pa, em formato digital - live, em 25/04/2022, 
13h às 21h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 474/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8821; Plano interno: 22 deMg 
00115; 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: PatY eveNtos e ProdUÇÕes, inscrita no cNPj 
30.374.683/0001-08
 valor total: r$100.000,00 (cem mil reais)
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 463/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 463/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787811
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 462/2022

PAE: 2022/458904
objeto: Projeto “baNzeiro 45 aNos de arte e cUltUra 3” no qual os 
artistas cláUdio blacK, rafael travassos, gUstavo MeNdes, YoN-
Ne, batidÃo do MelodY, MoY oliveira, carlos vitor, jHoNY brito, 
MYltHoN bello, arNaldo bUda se apresentarão no município de belém/
Pa, na Praça do Povo, localizada na fundação cultural do Pará, nos dias 23 
e 24/04/2022, 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 458/2022– ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: eMeN-
da 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: beat Mix, inscrita no cNPj: 39:195.136/0001-13
 valor total: r$ 100.000,00
data: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 462/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 462/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787814
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 465/2022

PAE: 2022/334411
objeto: Projeto “cUltUra digital iv” no qual os artistas fabÍUla 
freitas, gUtto xibatada, lU soUsa, daNY blacK, deNilsoN cUNHa, 
WagNer ribeiro, ciNtHia lazarY, PatricK leÃo, jeaN gadelHa, jU-
Nior goNÇalves se apresentarão no município de belém/Pa em formato 
digital – LIVE, em 25/04/2022 das 12 às 22h, no canal oficial do youtube 
da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer jurídico nº 476/2022 – ProjUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00094; 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: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 465/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 465/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787819
ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção Nº 464/2022

PAE: 2022/332853
objeto: Projeto “cUltUra digital 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 25/04/2022 das 8h às 18h, 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 478/2022 – ProjUr/fcP.

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 deMg 
00090; 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: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

  tERMo DE RAtificAção DE iNExiGiBiLiDADE 
DE LicitAção Nº 464/2022

Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 464/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 20/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 787792
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 560 - cGP/fcP DE 19 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 2022/465267–dic/fcP, datado de 18/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, com a finalidada de acompanhar os Projetos “Zoeira 
Musical” “sonoridade big das big”  e “Nossa Musica” nos seus respectivos 
processos 2022/387496; 2022/387047 e 2022/387131 no Municipio de 
ananindeua/Pa.

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA

raiMUNdo do socorro Moraes 
de alMeida 5903311/1 coordeNador

29,30/04 e 
01/05/2022

 

1 ½
 

Pedro HeNriqUe cardoso braz 5899706/1 coordeNador
29,30/04 e 
01/05/2022

 

1 ½
 

Marcelo dos saNtos carMo 5888124/1 tecNico eM gestao 
cUltUral

28,29,30/04 e 
01/05/2022

 

2
 

joao lUiz correa 57195493/1 Motorista
28,29,30/04 e 
01/05/2022

 

2
 

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 787668
PoRtARiA Nº 520 - 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 2022/458937–dic/fcP, datado 
de 16/04/2022.
resolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que irão acompanhar de acompanhar e fiscalizar os 
Projetos baNzeiro cUltUral atendendo aos Processos: 2022/450312 
e 2022/443827, no município de castanhal/Pa

NoME MAtRícuLA cARGo PERíoDo DiÁRiA
jair NazareNo rodrigUes liMa 5960437/1 coordeNador

20 e 21/04/2022
2

Pablo oliveira barbosa 5952209/1 Motorista 2

dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 787648
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

EDitAL N.º 001/2022 – DLi/fcP
a fUNdaÇÃo cUltUral do estado do Pará, instituída pela lei Nº 8.096, 
de 1º de janeiro de 2015, cNPj/Mf nº 14.662.886/0001- 43, com sede à 
avenida gentil bittencourt, 650, bairro de Nazaré, cidade de belém, esta-
do do Pará, ceP 66.035-340, com vistas a atender ao interesse público, 
torna pública a ProrrogaÇÃo das iNscriÇÕes do edital 001/2022, 
dli/fcP – boas Práticas de leitUra eM bibliotecas coMUNitárias, 
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bem como retificação do “ITEM 17” – CRONOGRAMA do referido Edital, 
conforme abaixo:
17 – cRoNoGRAMA PREvisto 

PERíoDo AtiviDADE
22.04.2022 a 06.06.2022  iNscriÇÃo

27.06.2022  resUltado iNicial da HabilitaÇÃo
28.06.2022 a 29.06.2022  aPreseNtaÇÃo de recUrso

04.07.2022  resUltado fiNal da HabilitaÇÃo
08.07.2022  resUltado iNicial da avaliaÇÃo e seleÇÃo

11.07.2022 a 13.07.2022  aPreseNtaÇÃo de recUrso
18.07.2022  HoMologaÇÃo do resUltado fiNal

belém (Pará), 20 de abril de 2022.
gUilHerMe relvas d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará

Protocolo: 787722

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

ADMissão DE sERviDoR

Órgão: fundação carlos Gomes
Modalidade de admissão: contrato temporário
cargo: aUxiliar oPeracioNal
contrato nº. 02/2022 - servidor: eder roNald PaNtoja do esPirito saNto
cargo: tÉcNico de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas – adMiNistraÇÃo
contrato nº. 03/2022 - servidor: aldo gUedes do NasciMeNto
assinatura: 19.04.2022 - vigência: 19.04.2022 a 18.04.2023
autorização: contratações temporárias autorizadas no processo nº. 
2022/1287665, através do Pss-edital nº. 01/2022-fcg, não acarretando 
acréscimo de despesa ao erário.
ordenador: Maria da glória boulhosa caputo - superintendente da fcg.

Protocolo: 787669

sEcREtARiA DE EstADo
DE coMuNicAção
.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

PoRtARiA Nº 99/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNtelPa, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto governamental de
18 de janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de
novembro de 2008;
coNsideraNdo os termos do ofÍcio nº 42/2022-gab-fUNtelPa, de 01
de abril de 2022, contido nos autos do Processo nº 2022/393777, de 01 de
abril de 2022;
r e s o l v e:
i – NoMear isabela PoNtes gUiMarÃes para exercer o cargo em
comissão de assisteNte ii, lotada na assessoria da Presidência.
ii – a contar de 01 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 787470
PoRtARiA Nº 100/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão–fUNtelPa, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto governamental de
18 de janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de
novembro de 2008;
coNsideraNdo os termos do ofÍcio nº 41/2022-gab-fUNtelPa, de 31
de março de 2022, contido nos autos do Processo nº 2022/389971, de 01
de abril de 2022;
r e s o l v e:
i – NoMear MatHeUs câMara raYMUNdo para exercer o cargo em
comissão de assisteNte ii, lotado na diretoria de tv - dtv.
ii – a contar de 07 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 787472

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 106/2021, DE 18 DE ABRiL DE 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNtelPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto governamental de 
18 de janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro 
de 2008;
coNsideraNdo, os termos do ofício nº 002/2022 gs/sefa, de 08/04/2022, 
contido nos autos do Processo nº 2022/442332, de 12/04/2022;
r e s o l v e:
i - desigNar aliNe rafaela Malato de castro coelHo, matrícula 
5931611/2, coordeNador de NÚcleo, lotada na coordenadoria de con-
tabilidade, resPoNsável pelo encaminhamento da escrituração fiscal di-
gital de retenções e outras informações fiscais – efd-reinf desta funda-
ção e jacqUeliNe PaNtoja jaste, matrícula 8083926/3, coordeNador 
de NÚcleo, lotado na coordenadoria de Planejamento, como sUPleNte.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Hilbert Hil carreira do NasciMeNto
Presidente

Protocolo: 787498
.
.

coNtRAto
.

coNtRAto Nº 011/2022
PRocEsso Nº 2021/1454068
objeto: o presente contrato tem por objeto a retransmissão em tv aberta 
pela coNtrataNte do campeonato Paraense de futebol - Parazão banpa-
rá 2022 para o estado do Pará e demais estados da região Norte, regiões 
Nordeste e sul/ sudeste do País. a coNtratada é detentora do direito de 
transmissão do campeonato Paraense de futebol - Parazão banpará 2022.
data de assinatura: 07/04/2022
data de vigência: 26/01/2022 até 26/04/2022
fiscal de contrato: Harynna gomes de araújo reis – Nº Matricula: 
5960284/1
suplente de contrato: thais de fatima tocantins correa – Nº Matricula: 
57191631/1
contratante:  rádio e televisÃo do PiaUÍ ltda
cNPj n°: 01.743.572/0001-23
endereço: rua Professor alceu brandão, n° 2165, sala b e c, bairro Monte 
castelo
ceP n°: 64.016-740 -teresina/Pi
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 787459
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
NotA DE EMPENHo Nº 2022NE00492

PRocEsso Nº 2021/1315240
objeto: aquisição de Peças para manutenção de 01 (uma) Motocicleta 
Honda xre-300 de uso na frota da fUNtelPa.
Modalidade: dispensa de licitação por cotação eletrônica Nº 013/2022.
valor do contrato: r$ 1.706,32 (um mil setecentos e seis reais e trinta e 
dois centavos)
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
evento: 400091
Uo: 65201
Programa de trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903000
Ugr: 650201
Pi: 4120008338c
vigência/Prazo de entrega: 18/04/2022 a 18/05/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo – fUNtelPa (cNPj: 
11.953.923/0001-84) x ricardo de soUza MoNteiro - Me Mega bra-
sil (cNPj 11.027.186-0001/99)
data da assinatura: 19/04/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 787840
iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto

NotA DE EMPENHo Nº 2022NE00494
Processo Nº 2021/1315240
objeto: serviço de manutenção de 01 (uma) Motocicleta Honda xre-300 
de uso na frota da fUNtelPa.
Modalidade: dispensa de licitação por cotação eletrônica Nº 013/2022.
valor do contrato: r$ 491,54 (quatrocentos e noventa e um reais e cin-
quenta e quatro centavos)
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
evento: 400091
Uo: 65201
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Programa de trabalho: 24122129783380000
fonte: 0101000000
Nat. desp.: 33903900
Ugr: 650201
Pi: 4120008338c
vigência/Prazo de entrega: 19/04/2022 a 19/05/2022
Partes:
fUNdaÇÃo ParaeNse de radiodifUsÃo – fUNtelPa (cNPj: 
11.953.923/0001-84) x ricardo de soUza MoNteiro - Me Mega bra-
sil (cNPj 11.027.186-0001/99)
data da assinatura: 19/04/2022
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 787841
.
.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EDucAção
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA DE ARQ. Nº 462/2022-GAB/siND. 
BELéM, 20 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 julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de siNdicâNcia ProcessUal instaurada através da 
Portaria nº 32/2018-gab/siNd, de 13/04/2018, publicada no doe edição 
nº 33.598 de 16/04/2018.
r e s o l v e:
i – arqUivar com fundamento no art. 201, i, da lei estadual nº 5.810/94, 
a Sindicância Processual supracitada, por não restar provada nos autos 
a existência de elementos comprobatórios ensejadores de responsabiliza-
ção imputados, em tese, aos servidores W.P.M., matrícula nº 771732-2 e 
a.M.c., matrícula nº 181234-1;
ii – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
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: 787746
.
.

LicENçA PARA cuRso
.

REtificAção DE LicENçA cuRso / ccvs
PoRtARiA Nº 003213 / 2022 - sAGEP - 19/04/2022

retificar a Portaria Nº 006915/2021 de 05/08/2021 qUe coNcedeU 
a(o) servidor(a) taNia elizette barata, MatricUla N 54190478-
1, Professor classe ii, lotado(a) No(a) divisÃo de legislaÇÃo 
e eNqUadraMeNto, No MUNicÍPio de belÉM, liceNÇa Para Parti-
ciPar do cUrso de doUtorado eM edUcaÇÃo, Na UNiversidade 
federal do ceará, de 31/07/2021 a 25/02/2022 Para 31/07/2021 a 
02/10/2021, coNsideraNdo liceNÇa MaterNidade

Protocolo: 787775
coNcEssão DE LicENçA cuRso / ccvs

PoRtARiA Nº 003153 / 2022 - sAGEP - 18/04/2022
coNceder liceNÇa Para ParticiPar do cUrso de doUtorado eM 
biotecNologia de aliMeNtaos, Na UNiversidade do vale do ta-
qUari/UNivates, No PerÍodo de 01/04/2022 a 30/06/2023, a(o) ser-
vidor(a) Marcio alves de soUsa, MatrÍcUla Nº 54187652-2, Pro-
fessor classe i, lotado(a) No(a) ee Prefeito cariM MeleM, No 
MUNicÍPio de MoNte alegre.

Protocolo: 787779
coNcEssão DE LiENçA cuRso / ccvs

PoRtARiA Nº 003152 / 2022 - sAGEP - 18/04/2022
coNceder liceNÇa Para ParticiPar do cUro de doUtorado eM 
edUcaÇÃo eM cieNcias e MateMática, Na UNiversidade federal 
do Pará, No PerÍodo de 04/04/2022 a 31/03/2026, a(o) servidor(a) 
edileNe da silva e silva, MatrÍcUla Nº 57196412-1, Professor 
classe i, lotado(a) No(a) eeefM 28 de jaNeiro No MUNiciPio de 
castaNHal

Protocolo: 787787

EDitAL DE iNtiMAção
.

EDitAL DE iNDiciAção E citAção
a  P r e s i d e n t e  d a  c P a d ,  c o n s t i t u í d a  n o s  t e r m o s  d a  P o r -
t a r i a  n º  2 6 0 / 2 0 1 9  d e  0 6 / 1 1 / 2 0 1 9 ,  P u b l i c a -
da no doe nº 34.029 de 07/11/2019 (Proc. nº 1268041/2018), na for-
ma do art. 219, P. Ú. da lei 5.810/1994 rjU/Pa, cita pelo presente edi-
tal a servidora abea Nadabe Paivas dos reis, matrícula nº 5802482-
2, por se encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar de-
fesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, no Núcleo de discipli-
na e Ética/sedUc, na sede da sedUc (térreo), sito à rodovia augus-
to Montenegro, s/nº, km 10, bairro: tenoné, ceP: 66.820-000, belém/
Pa, sob pena de revelia.
considere a servidora iNdiciada em razão das imputações con-
tidas no Processo supracitado, pelo cometimento, de transgres-
são, ao que dispõem o art. 190, iv, da lei estadual 5.810/94 rjU/
Pa, sendo garantido o direito da ampla defesa e do contraditório.
observou-se no decorrer da instrução Probatória do Processo admi-
nistrativo disciplinar em epígrafe que a servidora deixou de compare-
cer suas atividades laborais na escola estadual de ensino fundamen-
tal e Médio Profª antônia Paes da silva desde o dia 31/07/2008.
com o objetivo de acompanhar os procedimentos da comissão re-
ferente ao servidor, que não atendeu ao edital de convocação publi-
cado no diário oficial nº 34.903 de 23/03/2022, e no jornal “o libe-
ral” no dia 23/03/2022, a comissão solicitou a designação do defen-
sor dativo, no qual foi indicado a servidora amelia das graças cantão si-
mões, matrícula no 57229140-2.
__________________________
Karina da rocha góes araújo
Presidente da comissão
____________________________
luciana gomes caramelo
1º Membro/secretária
____________________________
Kelton Monteiro de Menezes
2º Membro

Protocolo: 787742

outRAs MAtéRiAs

GRAtificAção DE tEMPo iNtEGRAL
PoRtARiA Nº.:1030/2022 DE 19/04/2022

DE AcoRDo coM o PRocEsso Nº 2022/419877
i- revogar, a contar de 06/04/2022, a Portaria nº 7808/2021 de 
07/12/2021, que concedeu Gratificação de Tempo Integral,no percentual 
de 60 %, a(o) servidora iveleNe Nazare goNÇalves de MoUra, ma-
trícula nº 57213043/1,assist. administrativo, lotada no departamento de 
inspeção e documentação escolar, desta secretaria.
II- Conceder, a contar de 06/04/2022, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a(o) ser-
vidorlUiz alberto goNÇalves Paes, matrícula Nº 752398/1, escrevente 
datilografo , lotado no departamento de inspeção e documentação esco-
lar desta secretaria, em substituição a(o) servidora mencionado no item 
anterior.

PoRtARiA Nº.: 3212/2022 DE 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 2022/284942
Conceder, a contar de 10/03/2022, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a ser-
vidoratelMa lUcia da silva Moreira, matrícula Nº 5890577/1, assist 
administrativo, lotada na corregedoria/belém.

PoRtARiA Nº.: 3211/2022 DE 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 2022/284942
Conceder, a contar de 10/03/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidor 
gilvaldo da cUNHa oliveira, matrícula Nº 406910/1, assist adminis-
trativo, lotado na corregedoria/belém.

PoRtARiA Nº.: 3210/2022 DE 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 2022/284942
Conceder, a contar de 10/03/2022, Gratificação de Tempo Integral, no 
percentual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a ser-
vidorroberto aNizio dos saNtos, matrícula Nº 5902612/1, auxiliar 
operacional, lotado na corregedoria/belém.

LicENçA EsPEciAL
PoRtARiA Nº.3230/2022 DE 19/04/2022

Nome:gereMias soUza saNtos
Matrícula:54183682/2cargo:Professor
lotação:c.de educ. de jovens e adultos;santarém
Período:11/04/2022 a 09/06/2022
triênios:02/09/2011 a 01/09/2014

PoRtARiA Nº.3226/2022 DE 19/04/2022
Nome: doMiNgos cardoso barbosa
Matrícula:187682/1cargo:agente de Portaria
lotação:ee eneida de Morais/ananindeua
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:11/08/2012 a 10/08/2015

PoRtARiA Nº.3228/2022 DE 19/04/2022
Nome:vaNUza caMPos ribeiro
Matrícula:57210511/1cargo:esp. em educação
lotação:ee antônio batista belo de carvalho/santarém
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:14/11/2011 a 13/11/2014
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PoRtARiA Nº.3225/2022 DE 19/04/2022
Nome:erica alessaNdra lisboa reis
Matrícula:5458897/2cargo:Professor
lotação:ee antônio Moraes do Nascimento/quatipuru
Período:25/10/2021 a 23/12/2021 – 24/12/2021 a 21/02/2022
triênios:01/08/2007 a 31/07/2010 – 01/08/2010 a 31/07/2013

PoRtARiA Nº.3229/2022 DE 19/04/2022
Nome:Natalia garcia PiNto
Matrícula:5902621/1cargo:Professor
lotação:centro integrado de educ. do baixo tocantins/cametá
Período:01/04/2022 a 30/05/2022
triênios:07/08/2012 a 06/08/2015

PoRtARiA Nº.3227/2022 DE 19/04/2022
Nome:cristiaNe saNta brigida da costa raMos
Matrícula:57189627/1cargo:Professor
lotação:ee dep raimundo ribeiro de souza/tucurui
Período:02/05/2022 a 30/06/2022
triênios:01/08/2007 a 31/07/2

LicENçA MAtERNiDADE
PoRtARiA Nº.:1418/2022 DE 07/04/2022

conceder licença Maternidade a lUcila leal da costa araUjo, matri-
cula nº 5943516/1, Professor, lotada na eeefM. do campo Profª benedi-
ta lima araujo/abaetetuba, no período de 16/03/2022 a 11/09/2022.

APRovAção EscALA DE féRiAs
PoRtARiA Nº.:093/2022 DE 06/04/2022

Nome:tereziNHa de jesUs Maia MiraNda
Matrícula:778249/1Período:06/06/22 à 05/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Prof. ernestina Pereira Maia/Moju

PoRtARiA Nº.:099/2022 DE 08/04/2022
Nome:jorge lUiz Moreira Pereira
Matrícula:7027494/2Período:01/07/22 à 14/08/22exercício:2022
Unidade:ee. eduardo angelim/barcarena

PoRtARiA Nº.:091/2022 DE 06/04/2022
Nome: Maria regiNa MoNteiro de castro
Matrícula:213160/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:ee.Manoel antonio de castro sede vinc/igarape-Miri

PoRtARiA Nº.:090/2022 DE 06/04/2022
Nome:Maria regiNa MoNteiro de castro
Matrícula:213160/1Período:01/06/22 à 30/06/22exercício:2020
Unidade:ee.Manoel antonio de castro sede vinc/igarape-Miri

PoRtARiA Nº.:1324/2022 DE 31/03/2022
Nome:clea da silva e silva
Matrícula:57212444/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:ee.Prof. bernardino Pereira de barros/abaetetuba

PoRtARiA Nº.:089/2022 DE 01/04/2022
Nome:Maria do socorro brito PiNHeiro
Matrícula:374679/1Período:02/05/22 à 31/05/22exercício:2022
Unidade:ee. eduardo angelim/barcarena

PoRtARiA Nº.:098/2022 DE 08/04/2022
Nome:Maria do carMo da costa goNÇalves
Matrícula:5249619/1Período:14/07/22 à 12/08/22exercício:2022
Unidade:ee.enedina sampaio Melo/igarape-Miri

PoRtARiA Nº.:097/2022 DE 08/04/2022
Nome:joaNa Maria foNseca de oliveira
Matrícula:5901619/1Período:25/07/22 à 07/09/22exercício:2022
Unidade:ee. felipe Patroni sede vinc/acará

PoRtARiA Nº.:094/2022 DE 07/04/2022
Nome:debora cUNHa Maia
Matrícula:57207604/2Período:14/07/22 à 12/08/22exercício:2022
Unidade:ee.Prof. ernestina Pereira Maia/Moju

PoRtARiA Nº.:100/2022 DE 08/04/2022
Nome:josielsoN goMes dos saNtos
Matrícula:5902175/1Período:18/07/22 à 31/08/22exercício:2021
Unidade:ce Palmira gabriel/igarape-Miri

PoRtARiA Nº.:096/2022 DE 07/04/2022
Nome:edsoN gleNio farias leMos
Matrícula:6013511/1Período:01/07/22 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:erc. casa Maria do carmo Nery-aPae/Moju

PoRtARiA Nº.:49/2022 DE 14/04/2022
Nome: PolYaNa soares dos saNtos
Matrícula:948697/1 Período:23/04/22 à 07/05/22 exercício:2021
Unidade:ceeM.francisco Nobre de almeida/Monte alegre

PoRtARiA Nº.:236/2022 DE 04/04/2022
Nome: cristiNo de oliveira silva
Matrícula:57211198/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 exercício:2022
Unidade:eeefM raimundo campos lopes/bujaru

PoRtARiA Nº.:03/2022 DE 12/04/2022
Nome:abraÃo do aMaral silva
Matrícula:57211238/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2021
Unidade:eeeM. dr. sérgio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:05/2022 DE 12/04/2022
Nome:divaNa rodrigUes de castro
Matrícula:57212161/1Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. dr. sérgio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:06/2022 DE 12/04/2022
Nome:djalMa saNtos de freitas teixeira jUNior
Matrícula:54181261/2 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. dr. sérgio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:07/2022 DE 19/04/2022
Nome:lUaNa lÚcia de MoUra Pereira
Matrícula:57233939/1 Período:01/07 à 14/08/22exercício:2021
Unidade:eeeM dr. sergio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:09/2022 DE 12/04/2022
Nome:lizâNgela MartiNs PoÇa
Matrícula:57212144/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. dr. sérgio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:11/2022 DE 12/04/2022
Nome:raiMUNdo brabo batista
Matrícula:218774/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. dr. sérgio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:12/2022 DE 12/04/2022
Nome:roNaldo azevedo baeNa
Matrícula:57214249/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. dr. sérgio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:13/2022 DE 12/04/2022
Nome:rosaliNa cobel freitas
Matrícula:218782/1 Período:01/07 à 30/07/22exercício:2022
Unidade:eeeM. dr. sérgio Mota/Muaná

PoRtARiA Nº.:304/2022 DE 18/04/2022
Nome:cleoNice riKer soUsa
Matrícula:6314465/1 Período:01/06 à 30/06/22exercício:2022
Unidade:ee aluízio lopes Martins/santarém

ERRAtA
ERRAtA DA PoRtARiA Nº.:3024/2022 DE 13/04/2022

Nome:Maria de NazarÉ da costa barbosa
onde se lê:exercício:2022
Leia-se:exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº.34940 de 20/04/2022

ERRAtA DA PoRtARiA Nº.:1787/2022 DE 16/03/2022
Nome:viviaNe dos aNjos Pereira de soUza
onde se lê:exercício:2022
Leia-se:exercício:2020
Publicada no Diário Oficial nº. 34940 de 20/04/2022

Protocolo: 787934
AtA DE REGistRo DE PREços N° 019/2022-sEDuc

RDc Nº 004/2021-NLic/sEDuc
sistEMA DE REGistRo DE PREços

PRocEsso oRiGiNÁRio Nº 2021/229466
PRocEsso PAE Nº 2022/425569

tiPo DE LicitAção: MENoR PREço PoR GRuPo/LotE
objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para a coNs-
trUÇÃo de crecHes PadrÃo sedUc eM diversos MUNicÍPios do estado 
DO PARÁ, visando a construção e entrega completa das edificações em completa 
conformidade com os projetos fornecidos pela secretaria de educação do estado 
do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento
data de assinatura: 20/04/2022
vigência: 20/04/2022 a 20/04/2023
empresa vencedora: saNecoN saNeaMeNto e coNstrUÇÃo civil eireli
cNPj: 07.561.334/0001-83
endereço: conj. cidade Nova vi, 362, trav. We 70, ceP: 67.140-120, co-
queiro, ananindeua/Pa.
tel.: (91) 98269-0706 / (91)3347-8300, e-mail: sanecon.pa@gmail.com
representante legal: Neil osNeY dos saNtos rocHa, titular, portador da 
carteira de identidade nº 1410911-ssP/Pa, e cPf/Mf. Nº 252.454.142-87.
 

LotE/ REGião PRE-
DoMi
NANtE

QuANtiDADE
EDificAçÕEs
MuNicíPios

itENs MuNicí-
Pios

Nº DE 
cRE-
cHEs

vALoR PoR 
uNiDADE

vALoR 
GLoBAL

lote 04 aragUaia 4

13 rio Maria 1 r$ 
2.885.721,09

r$ 
2.885.721,09

14 xiNgUara 1 r$ 
2.885.721,09

r$ 
2.885.721,09

15 saPUcaia 1 r$ 
2.885.721,09

r$ 
2.885.721,09

16 PaU d’ arco 1 r$ 
2.885.721,09

r$ 
2.885.721,09

total do lote 04 r$ 
11.542.884,36

lote 06 carajás/ 
aragUaia

6

22 PiÇarra 1 r$ 
2.881.857,93

r$ 
2.881.857,93

23
sÃo ge-

raldo do 
aragUaia

1 r$ 
2.881.857,93

r$ 
2.881.857,93

24 cUrioNÓ-
Polis 1 r$ 

2.881.857,93
r$ 

2.881.857,93

25
eldora-
do dos 
carajás

1 r$ 
2.881.857,93

r$ 
2.881.857,93

26 ParaUaPe-
bas 1 r$ 

2.881.857,93
r$ 

2.881.857,93

27 caNaÃ dos 
carajás 1 r$ 

2.881.857,93
r$ 

2.881.857,93

total do lote 06 r$ 
17.291.147,58

total da ata de registro de PreÇos r$ 28.834.031,94

foro: belém/Pa
ordenador: elieth de fátima da silva braga/ secretária de estado de educação

Protocolo: 787844
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ADitivo Ao tERMo DE coNtRAto
N° Do coNtRAto/ExERcício: 011/2021– uEPA

N° terMo: 1° (primeiro)
classificaÇÃo: outros
data de assiNatUra: 18/04/2022
Motivo: Prorrogação de vigência do contrato e reajuste
jUstificativa: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência e o reajuste do contrato n° 011/2021– UePa.
início da vigência: 18/05/2022
término da vigência: 17/05/2023
foro: belÉM/Pa
do valor: o valor global do contrato, que é de r$ 17.127,60 (dezessete 
mil e cento e vinte e sete reais e sessenta centavos), passará a ser de r$ 
18.691,35 (dezoito mil e seiscentos e noventa e um reais e trinta e cinco 
centavos), resultando em um ajuste total de, aproximadamente, 9,13%.
dotaÇÃo orÇaMeNtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0102
coNtratado
PersoNalidade: jUrÍdica
cNPj: 83.764.316/0001-87
NoMe: j f alves coMÉrcio atacadista de ProdUtos agrÍcolas lo-
gradoUro: rod. br 316, Km 05, sala 101, siN, Posto Ubn
BAIRRO: Levilândia
cidade: Munícipio de ananindeua
Uf: Pa
ceP: 67.015-220
ordeNador
NoMe: claY aNdersoN NUNes cHagas

Protocolo: 787608

suPRiMENto DE fuNDo
.

suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA N° 1204/2022, DE 20 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:coordeNador adMiNistrativo de caMPUs
Nome: fabio aUgUsto barroso tota
Matrícula funcional: 57202461/ 1
valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 1.000,00
ordenador responsável
carlos jose caPela bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 787697

DiÁRiA
.

coNcEssão DE DiÁRiAs
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)

PoRtARiA N° 1247/2022, DE 20 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: saMUel Pereira caMPos
id. fUNcioNal: 57193264/1
cargo: Professor adjUNto
data iNicio: 29.05.2022
data tÉrMiNo: 17.06.2022
qUaNtidade: 19,5 (dezenove e meia)

PoRtARiA N° 1248/2022, DE 20 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 reunião de conselho.
origeM: castaNHal-Pa
destiNo: belÉM-Pa
NoMe do servidor: rUbeNs cardoso da silva
id. fUNcioNal: 3175618/3
cargo: Professor adjUNto
data iNicio: 12.04.2022
data tÉrMiNo: 12.04.2022
qUaNtidade: 0,5 (meia)

PoRtARiA N° 1249/2022, DE 20 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: clicia da silva saNtos
id. fUNcioNal: 5902429/4
cargo: Professor sUbstitUto
data iNicio: 18 e 25/04/2022, 02,09,16,23 e 30/05/2022, 06,13,20 e 
27/06/2022, 01,08,22 e 29/08/2022.
data tÉrMiNo: 05/09/2022
qUaNtidade: 8,0 (oito)

PoRtARiA N° 1250/2022, DE 20 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: jacareacaNga-Pa
NoMe do servidor: aliNe da silva liMa
id. fUNcioNal: 5905465/1
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 25.04.2022
data tÉrMiNo: 30.04.2022
qUaNtidade: 5,5 (meia)

PoRtARiA N° 1251/2022, DE 20 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: jacareacaNga-Pa
NoMe do servidor: iedo soUza saNtos
id. fUNcioNal: 57233044/1
cargo: Professor assisteNte
data iNicio: 25.04.2022
data tÉrMiNo: 30.04.2022
qUaNtidade: 5,5 (meia)
Neivaldo fialHo do NasciMeNto
ordeNador

Protocolo: 787703
.
.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
AssistêNciA sociAL,
tRABALHo, EMPREGo E RENDA
.

.

.

suPRiMENto DE fuNDo
.

PoRtARiA N° 383/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 453152
resolve:
coNceder suprimento de fundos no valor de r$ 400,00 (qUatroceNtos
reais), em favor do (a) servidor (a), saraH ferreira MeNdes, cPf nº 
033.873.612 - 38, Matrícula nº 5958317/1; para atender despesas com 
solicitação de suprimento de fundo com objetivo de operacionalização das 
ações administrativas.
43.101- 08.122.1297.8338 f 0101 189.517
desPesa: 339030 r$ 400,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
19 de abril de 2022.
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA N° 401/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/416912
resolve:
coNceder suprimento de fundos no valor de r$ r$2.500,00 (dois Mil e 
qUiNHeNtos reais), em favor do (a) servidor (a), Waldecir da silva cor-
deiro, cargo gerente, cPf N° 227.683.512-53 Matricula N° 80845438/3, 
subordinadas ao processo normal de aplicação. o suprimento de fundo 
solicitado será utilizado na aplicação do serviço hidráulico, serviço elétrico 
na sede da seaster e unidades.
43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517
desPesa: : 3390 30- r$2.500,00  r$ 2.500,00
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fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, 
em 20 abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 787813
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 385/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 426132
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
Maria do socorro NUNes rodrigUes,3213226/1,assisteNte so-
cial, que se deslocara para o município de vigia/Pa no período de 26/04 
a 29/04/2022 com objetivo de aPoio á gestÃo e aos serviÇos socio-
assisteNciais.Marcos aNtoNio costa de aqUiNo,354269/1,Moto-
rista coM objetivo de coNdUzir veicUlo da das/cPsb/seaster.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0339007858 234.135 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 387/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 443642
resolve:
autorizar o pagamento de 10 e ½ (dez e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
NazareNo do esPirito saNto dos saNtos,5946528/1,gereNte,laY-
zfUrtado,do vale,5951658,assisteNte adMiNistrativo,Neila Na-
zarÉ MoNteiro da coNceiÇÃo,5959024/1,gereNte,lUaN alves sil-
va,5946734/1,gereNte que se deslocara para o município de caMetá/
Pa no período de 19 a 29/04/2022 com objetivo de implantação de equi-
pamento Público de segurança alimentar e Nutricional. josiais elias de 
Melo 57176166/1.Motorista conduzir veiculo com técnico da disaN/
seaster
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f: 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 382/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 456005
resolve:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
servidor citado abaixo:
deise araÚjo da silva,54195016/1, sociologo que se deslocara para 
os município de Marabá /Pa no período de 25/04 a 30/04/2022 com obje-
tivo de capacitação de trabalhadores do sUas,siNasa e sisaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339002141 234.094 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 389/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 456307

resolve:
autorizar o pagamento de 13 e ½ (treze e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
conselheiro jose ocean Nunus rodrigues - cPf: 482.084.422-91 no trecho
belém/castaNHal,abaetetUba,e belÉM no Período 24/4/2022 até 
07/05/2022.coM objetivo de realizar reunião de coordenação do fó-
rum estadual cMas
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.422.1505.8402 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 388/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 456488
resolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (seis e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
agostiNHo soares belo,3112580/1 coNselHeiro estadUal,zoziMo
raiMUNdo araUjo de soUsa,3213580/1, coNselHeiro estadUal e 
aNa do socorro MeNdes,c P f Nº 563.730.321 – 68 coNselHiro es-
tadUal, que se deslocaram para os municípios de caPaNeMa e MÃe do 
rio/Pa no período de 24/04 a 30/04/2022 com objetivo de realizar reu-
nião de coordenação do fórum estadual dos cMas.
Classificação Orçamentária:
87.101–08.422.1505.8402 f 0107006357/0107: 253.896 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 386/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 456725
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada servi-
dor citado abaixo:
rosilene do socorro dos santos garcia,c P f Nº 479.815.042 – 87 coNse-
lHeira estadUal, que se deslocara para o município de rio Maria/Pa no 
período de 27/04 a 30/04/2022 com objetivo de realizar reUNiÃo de 
coordeNaÇÃo do forUM estadUal dos cMas.
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, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 381/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 457695
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada servi-
dor citado abaixo:
Karla gabriellY sardiNHa saNtos,5948114/1,coordeNadora,jeaN
Marcel goNÇalves dos saNtos,3542696/1,tÉcNico eM ges-
tÃo social – Psicólogo, MarleNe do socorro corrÉa MoNtei-
ro,54192686/1,assisteNte social que se deslocara para o município 
de santarém/Pa no período de 08/05 a 11/05/2022 com objetivo de ações 
de enfretamento a violência sexual e trabalho infatil.
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 384/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 459983
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resolve:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada servidor citado
abaixo:
igiNa do socorro da Mota sales,55588746/3,coordeNadora,re-
giNa iNês barros de alMeida,5945935/1,gereNte,cledisoN brabo 
dos saNtos,8022536/1, que se deslocaram para o município de Mara-
bá/Pa no dia de 22/04/2022 com objetivo de enfrentamento ao sub regis-
tro civil. WilsoN gUerreiro de HolaNda coM objetivo de coNdUzir 
o veicUlo coM eqUiPe tÉcNica da drccP/seaster.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f: 0339002241 254.778 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 390/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 472144
resolve:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
iNoceNcio reNato gasPariM, matrícula nº 5945555/1, secretario de
estado, que se deslocará para santarém/Pa, acompanhar o excelentís-
simo governador na agenda da governadoria do estado , no período de 
20/04 a 21/04/2022.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistê ncia social, trabalho, emprego e renda 
em, 20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 391/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 455083
resolve:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
servidor citado abaixo:
joÃo loPes jUNior,5906606/1,coNselHeiro estadUal,deise araU-
jo da silva,54195016/1,servidora/tÉcNica de refereNcia que se 
deslocará aos municípios de castaNHal e abaetetUba/Pa, no período de 
25/04 a 30/04/2022 coM objetivo de realizar reunião de coordenação 
do fórum estadual dos cMas.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107006357 253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 398/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 470218
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
lUaN batos MeNeses,80015576/1,secretario execUtivo no trecho 
belÉM/soUre no Período de 04/05 a 07/05/2022.coM objetivo de apoio 
a organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 - 08.422.1505.8402 0101006357 203.156 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 397/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPrego e 
reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 470618
resolve:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
HeleN rUssY soares barreto,54195637/1, assisteNte social que 
se deslocara para o município de saNtarÉM/Pa no período de 10/05 a 
14/05/2022 com objetivo de capacitação de trabalho do sUas,siNase e 
sisaN.

Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 394/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 471831
resolve:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
servidor citado abaixo:
eNildo cHarles MeNdes cardoso,c P f – 460,249.212 – 68, coNse-
lHeiro que se deslocara para o município de soure/Pa no período de 02/05 a 
07/05/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle social..
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f: 0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 395/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 470599
resolve:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
servidor citado abaixo:
angela costa Moraes tokumitsu, c P f Nº 186.333.152.20 coNselHeira 
que se deslocara para o município de soure/Pa no período de 02/05 a 
07/05/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle social..
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f: 0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 393/2022 - sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 471869
resolve:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada servi-
dor citado abaixo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha,80845759/3, diretora, rosana de
Moraesbelo,5946689/1, coordenadora, irlan santos raiol,3542693/1, nu-
tricionista que se deslocaram para o município de xinguara no período de 
26/04 a 29/04/2022.com objetivo da entrega da cozinha comunitária no 
município, raimundo alexandre correa dos santos,35076/1,motorista que 
ira conduzir servidores da disaN/seaster.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f:0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

PoRtARiA Nº 400/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assisteNcia social,trabalHo,eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 472136
resolve:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada ser-
vidor citado abaixo:
Maria josé brito de sousa, colaborador eventual que se deslocará de Mo-
cajuba/belém no Período de 02/05 a 04/05/2022. com objetivo de apoio a 
organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 - 08.422.1505.8402 0101 203.156 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda em, 
20 de abril 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 787809
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outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 396/2022 – sEAstER
o secretário de estado de assistêNcia social, trabalHo, eMPre-
go e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Pae nº 2022/125161
r e s o l v e:
ceder a servidora aliNe de oliveira PiNto, matrícula 5895919/ 2, ocu-
pante do cargo de Psicólogo, da secretaria de estado de assistência social, 
trabalho, emprego e renda – seaster para a secretaria de estado de 
saúde Pública - sesPa, no período de 01/05/2022 a 30/04/2026, sem ônus 
para o órgão de origem, nos termos do decreto nº 795 de 29/05/2020, 
publicado no doe 34.240 de 01/06/2020.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de estado de assistência social, trabalho, emprego e renda, em 
20 de abril de 2022.
iNoceNcio reNato gasPariM
secretário de estado assistência social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 787996
.
.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ
.

.

.

téRMiNo DE víNcuLo DE sERviDoR
.

DistRAto DE coNtRAto sERviDoR tEMPoRARio
10- coNtRAto sERviDoR tEMPoRÁRio Nº 312/2021

Partes: fasePa e alex da silva siNdeaUx
MatricUla: 5963637/ 1
cargo: Monitor
lotaÇÃo: Uase Marabá
adMissÃo: 16/12/2021
tÉrMiNo vÍNcUlo: 18/04/2022
ordeNador resPoNsável: lUiz celso da silva – PresideNte
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 787954
.
.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº. 358 de 19 de Abril de 2022- coNceder 180 dias de 
readaptação funcional Provisória a servidora ana cristina Marques da  
Mata, mat:nº 5612250/2,cargo: Monitor, período de 28.02.22 a 26.08.22.
Portaria Nº. 359 de 19 de abril de 2022- coNceder 180 dias de rea-
daptação funcional Provisória a servidora iracilma andrade da silva, mat.: 
nº 57175575/1, cargo: Monitor, período de 09.02.22 a 07.08.22.
Portaria nº 360 de 19 de abril  de 2022-conceder licença saúde as servi-
doras abaixo:

  NoME   cARGo  MAt LAuDo  PERíoDo DiAs

jane teixeira da costa e costa ag.adM 3225518/1 88132 18.08.21 a 30.03.21  225

laurijane Monteiro Monteiro ass.social 3215806/1 88335 16.02.22 a 07.03.22   20

odalea Maria Pantoja de souza Monitor 5864488/2 88331 21.01.22 a 19.02.22   30

olinda Maria Monteiro  santos servente 3229025/1 88424 23.11.21 a 21.05.22  180

suelle Paixão reis Monitor 57195196/1 88421 28.02.22 a 28.04.22   60

PoRtARiA Nº. 361 de 19 de Abril  de 2022- coNceder 30 dias de 
licença assistência a servidora: lidiane cecília da silva botelho costa,  ma-
t:54195564/1,cargo: monitor, período 16.01.22 a  14.02.22.
Portaria Nº. 362 de 19 de abril  de 2022- coNceder 11 dias de li-
cença para tratamento de saúde a servidora: jacileia borges cardoso,  
mat:54196446/2 ,cargo: monitor, período 21.01.22 a  31.01.22
Portaria nº 363 de 19 de abril  de 2022-conceder licença saúde aos ser-
vidores abaixo:

PoRtARiA Nº cARGo   MAt LAuDo  PERíoDo DiAs

carlos rubem da silva guedes Monitor 5843383/2 88631 18.01.22 a 21.01.22   04

Norma da silva cardoso dos santos Moniror 54197161/1 88679 20.01.22 a 20.01.22   01

Norma da silva cardoso dos santos Monitor 54197161/1 88632 21.01.22 a 27.01.22   07

luiz celso da silva-Presidente da fasePa
Protocolo: 787515

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA Nº 364 DE 19 DE ABRiL DE 2022-REsoLvE:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Priscila sil-
va dos aNjos matrícula nº. 55586345/1, cargo MoNitor, triênio 
22.10.2013/2016 complemento, período 11.07.2022 à 09.08.2022.
lUiz celso da silva - Presidente

Protocolo: 787514

sEcREtARiA DE EstADo DE JustiçA 
E DiREitos HuMANos
.

coNtRAto

coNtRAto Nº 02/2022
PRocEsso PAE Nº 2022/ 148556

ata de registro de Preços sePlad-dgl-srP nº 07/2022
Pregão eletrônico Nº 11/2021
contratada: empresa star coMÉrcio de aliMeNtos ltda, cNPj: 
23.146.066/0001-90.
objeto: Material de expediente: coPo descartável Para ágUa e cafÉ
dotação orçamentária: Ug: 180101. Ptres: 188338. Plano de trabalho: 
14.122.1297.8338.0000. Plano interno: 4120008338c. fonte: 0101. Na-
tureza de despesa: 339030
valor: r$ 6.285,00
vigência: de 25/04/2022 a 25/04/2023.
ordenador da despesa: valbetaNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 787756

DiÁRiA

PoRtARiA N° 190 DE 13 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 2022/422290.
r e s o l v e:
coNceder ciNco e Meia diárias, em favor da servidora desta sejUdH, 
abaixo identificados, para reunião Interinstitucional com representantes da 
fUNai e sesai, em brasília/df, no período de 13 a 18/04/2022.

NoME cARGo MAtRicuLA
edNaria beNto da silva assessora esPecial 6403757/2

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 13 de abril 
de 2022
valbetâNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 787518
PoRtARiA N° 199 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 2022/413718.
r e s o l v e:
coNceder qUatro e Meia diárias, em favor dos servidores desta sejU-
DH, abaixo identificados, para participar do 1º encontro entre os grupos 
de juventude indígenas: KaMarar Wá teMbÉ teNeteHr, aKazU ´YW, 
WYNaMe e gUerreiros aMaNaYÉ, no município de Paragominas /Pa, no 
período de 21 a 25/04/2022.
 

NoME cARGo MAtRicuLA
Pedro josÉ silva da silva Motorista 57192939/2
flavio Moreira de PaUla gereNte 5956831/1

coNceder qUatro e Meia diárias, em favor dos colaboradores even-
tuais desta SEJUDH, abaixo identificados, para participar do 1º Encontro 
entre os grupos de juventude indígenas: KaMarar Wá teMbÉ teNeteHr, 
aKazU ´YW, WYNaMe e gUerreiros aMaNaYÉ, no município de Parago-
minas /Pa, no período de 21 a 25/04/2022.
 

NoME cARGo
rafael Karauai de souza santos tembe colaborador eventual

carlos valber dos santos tembé colaborador eventual

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, xx de abril 
de 2022
valbetaNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 788007
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PoRtARiA N° 204 DE 20 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 2022/427085.
r e s o l v e:
coNceder qUatro e Meia diárias, em favor da servidora desta sejUdH, 
abaixo identificada, para participar de participar do 1º Encontro entre os 
grupos de juventude indígenas: KaMarar Wá teMbÉ teNeteHr, aKazU 
´YW, WYNaMe e gUerreiros aMaNaYÉ, no município de Paragominas /
Pa, no período de 21 a 25/04/2022.

NoME cARGo MAtRicuLA
PUYr dos saNtos teMbÉ gereNte 57176344-5

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 20 de abril 
de 2022
valbetaNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 788024
PoRtARiA N° 200 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 2022/413726.
r e s o l v e:
coNceder qUatro e Meia diárias, em favor da servidora desta sejUdH, 
abaixo identificada, para Capacitação em Direitos Humanos no município 
de Paragominas /Pa, no período de 21 a 25/04/2022.

NoME cARGo MAtRicuLA
jeaNete da silva goMes assisteNte social 54188359-3

coNceder qUatro e Meia diárias, em favor do colaborador eventual 
desta SEJUDH, abaixo identificado, para Capacitação em Direitos Humanos 
no município de Paragominas /Pa, no período de 21 a 25/04/2022.

NoME cARGo
douglas Pessoa da silva colaborador eventual

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 19 de abril 
de 2022
valbetaNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 788010
PoRtARiA N° 202 DE 20 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 2022/437256.
r e s o l v e:
coNceder sete e Meia diárias, em favor dos servidores desta sejUdH, 
abaixo identificados, para visita técnica e participar de evento em alusão 
ao dia do trabalhador em comunidade quilombola no município de cola-
res/Pa, no período de 30/04 a 07/05/2022.

NoME cARGo MAtRicuLA
roberta vascoNcelos da cUNHa gereNte 5958698/1

aNaNias soares da costa Motorista 57202332

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 20 de abril de 2022
valbetâNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 787690
PoRtARiA N° 201 DE 20 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 2022/436215
r e s o l v e:
coNceder qUatro e Meia diárias, em favor dos servidores desta se-
JUDH, abaixo identificados, para participar do curso de capacitação “2º 
seminário Nacional de Processo administrativo disciplinar “, na cidade de 
curitiba/Pr, no período de 24 a 28/04/2022.

NoME cARGo MAtRicuLA
liliaN da silva de oliveira PeNa eNferMeiro 57202922/1
reNata de fátiMa Moraes borges assisteNte adMiNistrativo 08094286/1

abNer seriqUe do NasciMeNto coordeNador jUrÍdico 5703681/1

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
secretaria de estado de jUstiÇa e direitos HUMaNos, 20 de abril de 2022
valbetâNio barbosa MilHoMeM
secretário de estado de justiça e direitos Humanos

Protocolo: 787695

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto EcoNôMico, 
MiNERAção E ENERGiA
.

PoRtARiA N° 191/2022 - DAf/sEDEME - 
BELéM, 20 DE ABRiL DE 2022.

Nome:josÉ dos saNtos gUiMarÃes/Matricula:n°325494/1/origem:be-
lém-Pa/destino:Marabá–Pa/Período:26 a 30/04/2022/diárias:4,5 (quatro 
e meia)/Objetivo:Conduzir servidores desta SEDEME a fim de participar 
do encontro da cadeia agroindustrial, comercial e de serviços de Pecuária 
Paraense através do evento: a Pecuária recupera o Pará.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
MicHelle abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 192/2022 - daf/sedeMe - belÉM, 20 de abril de 2022.
Nome:brUNo da silva castro/Matricula:n° 5918069/1/cargo:Moto-
RISTA/Origem:Belém-PA/Destino:Altamira, Medicilândia, Vitória do Xingu, 
Pacajá e anapu-Pa/Período:23/04/2022 a 01/05/2022/diárias:8,5 (oito e 
meia)/objetivo:conduzir os servidores desta sedeMe, para a operaciona-
lização do Fundo Esperança e fiscalização in loco nos empreendimentos 
beneficiados.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
MicHelle abraHÃo abdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 788051
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

MiNutA DE REsoLução
coNselHo deliberativo do fundo para o desenvolvimento sustentável da 
base Produtiva do estado do Pará – crédito do Produtor – cdcP/Pa.reso-
lUÇÃo Nº001/2022, de 20 de abril de 2022 – cdcP/Pa
aprova a alteração de membros titulares e suplentes do conselho delibera-
tivo e do comitê técnico executivo do crédito do Produtor.
o Presidente do conselho deliberativo do fundo para o desenvolvimento 
sustentável da base Produtiva do estado do Pará – crÉdito do ProdU-
tor, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos artigos 7º e 8º 
da lei nº 8.383, de 06 de setembro de 2016, e artigos 4º e 18º do decreto 
nº 1.636, de 11 de novembro de 2016, e,
coNsideraNdo a promulgação da lei nº 8.383, de 06 de setembro de 
2016,
resolve:
art. 1º designar os membros representantes titulares e suplentes do con-
selho deliberativo do crédito do Produtor:
§ 1º. representantes titulares do governo do estado do Pará:
josÉ ferNaNdo de MeNdoNÇa goMes jUNior- secretário de estado de 
desenvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe, na qualidade 
de Presidente;
joÃo carlos leÃo leMos - secretário de estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca – sedaP;
rUtH PiMeNtel Melo– diretora-Presidente do banco do estado do Pará 
s.a – baNPará.
§ 2º. representantes suplentes do governo do estado do Pará:
carlos aUgUsto de Paiva ledo – secretário adjunto de estado de de-
senvolvimento econômico, Mineração e energia – sedeMe;
lUcas vieira torres – secretário adjunto de estado de desenvolvimen-
to agropecuário e da Pesca – sedaP;
elias tHiago goNÇalves liMa- assessor da Presidência do banco do 
estado do Pará s.a – baNPará.
§ 3º. representantes titulares da vale s.a:
aNa caroliNa PaNtoja alves
rafael goMes MartiNez;
Márcio aUgUsto de Maia Medeiros.
§ 4º. representantes suplentes da vale s.a:
Heitor dos saNtos Passos
frederico batista baiÃo;
lÍvia regiNa Nobre loUreiro da silva.
art. 2º designar como membros titulares e suplentes do comitê técnico 
executivo do crédito do Produtor:
§ 1º. representantes titulares do governo do estado do Pará:
MaUro josÉ rodrigUes barbalHo – diretor de deseNvolviMeNto 
da iNdÚstria, coMÉrcio e serviÇos- ddics/sedeMe;
ivaNize dos saNtos carvalHo– tÉcNica / sedaP;
ciNdY lUYaNe vaz orNela – sUPeriNteNdeNte de deseNvolviMeN-
to ecoNôMico social do baNdo do estado do Pará s.a- sUdes/
baNPará
§ 2º. representantes suplentes do governo do estado do Pará:
lUziaNe seNa abreU- coordeNadora de crÉdito/ sedeMe;
aNa rosa ferreira oliveira – cHefe de gabiNete / sedaP;
tHiago Pereira da cUNHa – gereNte de crÉdito de foMeNto do 
baNco do estado do Pará s.a/baNPará.
§ 3º. representantes titulares da vale s.a:
Heitor dos saNtos Passos;
Márcio aUgUsto de Maia Medeiros;
lÍvia regiNa Nobre loUreiro da silva.
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§ 4º. representantes suplentes da vale s.a.:
sÉrgio caNtUária ferreira;
lÍvia regiNa Nobre loUreiro da silva;
lUaNa faria de Medeiros.
art. 3º essa resolução revoga as disposições em contrário e anteriores;
art. 4º essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.
josÉ ferNaNdo goMes jUNior
secretário de estado de desenvolvimento econômico, Mineração e energia
Presidente do conselho deliberativo do crédito do Produtor

Protocolo: 788013

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

Aviso DE LicitAção
.

coMPANHiA GÁs Do PARÁ – GÁs Do PARÁ
Aviso DE ADiAMENto DE LicitAção

MoDALiDADE PREGão ELEtRôNico N º 02/2022.
objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
01 (uma) estação de regulagem de Pressão e Medição (erPM), 01 (um) 
Módulo de Medição de Pressão e temperatura (MMPt), 01 (um) módulo 
de cromatografia e outros componentes e softwares para serem utiliza-
dos em um novo empreendimento industrial da gás do Pará, conforme 
especificações técnicas do Anexo I – Termo de Referência MD.004.000.
geP.003 - rev.3.
abertUra iNicial: dia 25 de abril de 2022, às 08:30h, no Portal de com-
pras do governo federal – www.gov.com.br/compras.
Nova data de abertUra: dia 29 de abril de 2022, às 08:30h, no Portal 
de compras do governo federal – www.gov.com.br/compras.
Motivo do adiaMeNto: solicitação da área demandante.
iNforMaÇÕes: o edital com seus elementos constitutivos será forneci-
do gratuitamente, através de download, nos sites www.gov.com.br/com-
pras e www.gasdopara.com.br/licitacoes.
belém/Pa, 20 de abril de 2022. Publique-se.
cláudia bitar de Moraes barbosa - diretora Presidente

Protocolo: 787971
.
.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ
.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 059/2022 – RH/DAf
PoRtARiA DE DEsiGNAção DE fiscAL

o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – co-
dec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNsideraNdo os termos do processo: 2022/309613,r e s o l v e:
desigNar o colaborador lUcas cesar PaNtoja dos saNtos, gerente 
de Patrimônio e Serviços Gerais, matrícula 5900870/2, como fiscal do con-
trato abaixo relacionado, e como suplente a colaboradora leticia gUe-
des lobato, gerente de suprimentos, matrícula 5930412/2, a contar de 
11/04/2022.

Nº do contrato contratado
003/2022 ticKet solUÇÕes Hdfgt s/a

registre-se, publique-se e cumpra-se. belém, 14 de abril de 2022.
lUtfala de castro bitar -Presidente

Protocolo: 787727

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

tERMo ADitivo A coNtRAto

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
coNtRAto: 020/2021 – JucEPA.

termo aditivo n° 01.
data da assinatura: 04/04/2022.
1. cLÁusuLA PRiMEiRA – DA PRoRRoGAção.
1.1. de acordo com o art. 57, ii da lei n°. 8.666/93 e alterações, combina-
do com o previsto no instrumento originário, fica prorrogado o Contrato nº 
021/2021, por 12 (doze) meses no período de 05/04/2022 a 04/04/2023.

contratado: gtec coMercio e serviÇos eireli - Me, inscrita no cNPj 
nº. 12.197.100/0001-39
endereço: av generalissimo deodoro, nº 320, bairro Umarizal, telefone: 
3236-2426, ceP: 66.055-240
orçamento:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza de despesa: 339039.00 serviços Prestados Pj fonte de recurso: 
0261 recursos da adm indireta (próprios) Pi: 4200008338c
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira sabino de oliveira – Presidente da jUcePa.

Protocolo: 787435
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 091/2022 de 20/04/2022.art. 1º coNceder aos ser-
vidores aiua reis queiroz, matrícula nº 57225310/1, alexandre alberto fi-
gueiredo rayol, matrícula nº 5964613/1, sendo 4,5 diárias, no valor de r$ 
1.068,20 (Hum mil. sessenta e oito reais e vinte centavos) cada, saindo 
no dia 25/04/2022 e regressando no dia 29/04/2022 e cinthia lourrayne 
Pinto ferreira, matrícula nº 5948232/1 e Yara coelho duraes, matrícula nº 
5951082/1, sendo 2,5 diárias, no valor de r$ 593,45 (quinhentos e no-
venta e três reais e quarenta e cinco centavos) cada, saindo 26/04/2022 
e regressando no dia 28/04/2022, os referidos servidores participarão do 
“Projeto jucepa por todo Pará”, no Município de água azul do Norte / Pa”, 
conforme processo nº 2022/462782. cileNe Moreira sabiNo de oli-
veira – PresideNte

Protocolo: 787869
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

Errata Publicação Nº34.932 de 13/04/2022. onde se “lê: 
“..desarqUivar o ato de Protocolo: 20000179467 aprovado em 
17/06/2008, conforme ato declaratório de desarquivamento  “nº 
0000766749 datado de 05/04/2022 ...” Leia-se:“.... desarqUivar os 
atos de protocolos: 080321704 de 17/04/2008; 186343205 de 14/11/2019 
e 203784561 de 19/10/2020, os quais tratam, respectivamente, de 
alteraÇÃo de dados (exceto NoMe eMPresarial); alteraÇÃo de 
dados (exceto NoMe eMPresarial) e abertUra de filial Na Uf da 
sede da empresa denominada agro iNdUstrial Perola da aMazôNia 
ltda, Nire 15200742976, conforme ato declaratório de desarquivamento 
nº 20000766749 datado de 05/04/2022”.
belém, 14 de abril de 2022.
Maria de fátima cavalcante vasconcelos
secretária-geral

Protocolo: 787460
.
.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO
.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº054/2022, NGPM cREDciDADão DE 20 DE ABRiL DE 2022.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédi-
to-NgPM credcidadÃo, no uso das atribuições conferidas pelo decreto 
Governamental publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.918, de 01 de 
abril de 2022;
considerando o disposto no inciso v do art. 5º da instrução Normativa da 
receita federal do brasil nº 2043, de 12 de agosto de 2021 e orientações 
emanadas via ofício circular nº 002/2022/gs/sefa, quanto a escrituração 
fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reiNf);
resolve:
i - designar os servidores abaixo identificados, ambos lotados na Direto-
ria administrativa e financeira do NgPM credcidadão, para executarem os 
procedimentos de emissão e transmissão de informações geradas a partir 
de retenções fiscais oriundas dos contratos administrativos e outras obri-
gações:
PaUlo MoisÉs da silva barros, gerente administrativo, matrícula n° 
5910653/2, cPf nº 882.179.812-72 (responsável)
saMYa jUlia soUza borges, gerente administrativo, matrícula 
nº5960091/2  (suplente)
 ii – os efeitos desta portaria, entram em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
joão Marcel cavalcante da copsta
diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de Microcrédito.

Protocolo: 787774
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outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N° 45/2022 – 20 DE ABRiL DE 2022
iNstRuMENtos suBstitutivos DE coNtRAto

coNtrataNte: NÚcleo de gereNciaMeNto do PrograMa de Micro-
crÉdito
coNtratadas: a eMPresa abaixo relacioNada:

Nº DA NotA DE 
EMPENHo oRiGEM oBJEto foRNEcEDoR cNPJ vALoR  

(R$)

2022Ne00196
ata 005/2022 PregÃo ele-

trôNico sePlad/dgl/srP Nº 
011/2021

Material de 
expediente

f f de aleNcar 
eireli 09165782000193 150,00

vigêNcia: 12 meses, a partir da data da 1ª publicação.
ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
joão Marcel cavalcante da costa
diretor geral
NgPM-credcidadÃo

Protocolo: 787566
.
.

sEcREtARiA DE EstADo DE 
DEsENvoLviMENto uRBANo
E oBRAs PúBLicAs
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA Nº.0381/2022, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras PÚ-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo o auto do processo nº 2020/548017- cocU/sedoP, de 
30/07/2020.
r e s o l v e: 
I - EXCLUIR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual de 52% 
(cinquenta e dois), concedida ao servidor carlos aUgUsto de jesUs 
tavares, matrícula nº. 57207732/1, ocupante do cargo de técnico em 
gestão de infraestrutura - arquiteto, lotado na diretoria técnica, a contar 
de 01/04/2022.
ii - coNceder ao servidor joÃo batista lira de alMeida jUNior, ma-
trícula nº. 57204934/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de obras 
Públicas – Engenheiro Civil, lotado na Diretoria Técnica, Gratificação de 
tempo integral - gti, no percentual de 52% (cinquenta e dois), a contar 
de 25/04/2022.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 788003
PoRtARiA Nº. 0375/2022, DE 19 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o falecimento de aNtoNio aUgUsto rodrigUes fi-
gUeiredo jUNior, irmão da servidora MicHelle Naiá ferreira figUei-
redo, ocorrido em 06/04/2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, 
inciso iii, da lei nº. 5810, de 24/01/1994;
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/461004, de 18/04/2022;
resolve:
i – aUtorizar 08 (oito) dias de afastamento por motivo de falecimento 
de pessoa da família a servidora MicHelle Naia ferreira figUeiredo, 
ocupante do cargo de secretário de conselho, matrícula nº. 5949261/1, 
lotado na diretoria de Mobilização e articulação comunitária, no período de 
06/04/2022 a 13/04/2022, conforme certidão de óbito nº. 0011889, livro 
00030, fl.071;
ii - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 06/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787872
.
.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto

PoRtARiA Nº. 0378/2022, 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 dele-
gadas 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 2022/466085, de 19/04/2022 - 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - revogar as Portarias: nº 113/2022, de 14/02/2022, publicada no doe 
nº 34.866, de 16/02/2022, nº 0159 e 0160/2022 de 02/03/2022, publica-
das no doe nº 34.880, de 04/03/2022, e nº 0229/2022, de 15/03/2022, 
publicada no doe: 34.896 de 17/03/2022, referente à designação de fis-
cal dos convênios nº 21/2022,46/2021,45/2022 e 55/2022.
ii - desigNar o servidor lÉo cristiaNo da costa saNtos, Matrícula 
nº. 5965143/1,  cargo/função: técnico em gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Civil, como fiscal dos Convênios celebrados entre a Secretaria 
de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e os 
Órgãos abaixo:

coNvêNio ÓRGão oBJEto

  21/2022
 

Prefeitura Municipal de rio Maria revitalização do cemitério do setor vila Nova na sede do 
Município de rio Maria/Pa.

46/2021 Prefeitura Municipal de breu branco construção da Praça são cristovão, no Município de breu 
branco/Pa.

  45/2022 Prefeitura Municipal de rio Maria recomposição de Pavimentação asfáltica, no Município de 
rio Maria/Pa.

  55/2022 Prefeitura Municipal de jacundá reconstrução do Mercado Municipal, no Município de 
jacundá/Pa.

iii - desigNar o servidor lUis Marcelo alaMar de soUsa, Matrícu-
la nº. 54190976/3, cargo/função: técnico em gestão de obras Públicas 
– Engenheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, 
a execução dos convênios, acima descritos, nos impedimentos legais e 
eventuais do titular.
iv- 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: 787885
PoRtARiA Nº. 0379/2022, 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 dele-
gadas 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 2022/465861, de 19/04/2022 - 
difis/sedoP.
r e s o l v e:
i - revogar a Portaria nº 827/2021, de 11/11/2021, publicada no doe 
nº 34.766, de 16/11/2021, referente à designação de fiscal dos contratos 
nº 20/2021 e 43/2021.
ii - desigNar o servidor lÉo cristiaNo da costa saNtos, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: técnico em gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Civil, como fiscal dos Contratos celebrados entre a Secretaria 
de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sedoP e as 
empresas abaixo:

coNtRAto EMPREsA oBJEto

20/2021 designe engenharia e serviços de 
construção ltda

construção do Mercado Municipal, no Município de 
itupiranga/Pa.

43/2021 asa construções ltda implantação do sistema de abastecimento de água, no 
Município de Piçarra/Pa.

iii - desigNar o servidor lUis Marcelo alaMar de soUsa, Matrícula 
nº. 54190976/3, cargo/função: técnico em gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução dos contratos, acima descritos, nos impedimentos legais e even-
tuais do titular.
iv- 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: 787890
.
.

coNtRAto
.

ExtRAto Do coNtRAto Nº 42/2022 – AtA Nº 05/2022 – PE 
sEPLAD/DGL/sRP Nº 11/2021

Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
f f de aleNcar eireli - cNPj 09.165.782/0001-93
objeto: Material de exPedieNte – grUPo 02 (belÉM), Para ateNder 
as Necessidades da sedoP.
vigêNcia: 19/04/2022 a 19/04/2023
valor: r$ 1.359,12
Nota de eMPeNHo: Nº 2022Ne00505
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dotaÇÃo orÇaMeNtária:
07101 15.122.1297.8338 339030 0101/0301
foro: belém
data da assiNatUra: 19/04/2022
ordeNador resPoNsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
eNdereÇo da coNtratada:
travessa We 43, cidade Nova viii, 182, cidade Nova, ceP 67.140-040, 
ananindeua/Pa.
telefone: (91) 3207-3967

Protocolo: 787917
ExtRAto Do coNtRAto Nº 39/2022 – AtA Nº 02/2022 – PE 

sEPLAD/DGL/sRP Nº 11/2021
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
aPolo coMercial ltda - cNPj 02.567.637/0001-90
objeto: Material de exPedieNte – grUPo 05 (belÉM), Para ateNder 
as Necessidades da sedoP.
vigêNcia: 19/04/2022 a 19/04/2023
valor: r$ 1.925,00
Nota de eMPeNHo: Nº 2022Ne00516
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
07101 15.122.1297.8338 339030 0101/0301
foro: belém
data da assiNatUra: 19/04/2022
ordeNador resPoNsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
eNdereÇo da coNtratada:
avenida almirante Wandenkolk, 270-b, Umarizal, ceP 66.055-030, belém/Pa.
telefone: (91) 3355-2256

Protocolo: 787915
ExtRAto Do coNtRAto Nº 49/2022 - coNcoRRENciA 

PúBLicA Nº 30/2021
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
Hb20 coNstrUÇÕes eireli, cNPj  nº, 15.482.315/0001-90
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada Para execUÇÃo 
dos serviÇos de dreNageM e PaviMeNtaÇÃo asfáltica de vias 
UrbaNas eM MUNicÍPios Na regiÃo de iNtegraÇÃo do aragUaia, 
Neste estado- lote 11.
vigêNcia: 22/04/2022 a 22/10/2023
valor: r$ 87.375.433,31
Nota de eMPeNHo: Nº 2022Ne00724
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: belém
data da assiNatUra: 20/04/2022
ordeNador resPoNsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
eNdereÇo da coNtratada:
rua senador Millet 446. Maranhão Novo ceP-65903-200, imperatriz/Ma.
telefone: (94) 99179-0267

Protocolo: 788016
ExtRAto Do coNtRAto Nº 54/2022 – tP Nº 36/2021

Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
construtora Karajás ltda - cNPj nº 83.310.177/0001-11
objeto: construção da subseção de investigação e captura (ssic) das 
novas instalações do gsd-be na ala 9, no município de belém, neste es-
tado.
vigêNcia: 22/04/2022 a 22/04/2023
valor: r$ 1.192.112,63
Nota de eMPeNHo: Nº 2022Ne00780
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
07101 15.451.1508.7552 449051 0101/0301
foro: belém
data da assiNatUra: 20/04/2022
ordeNador resPoNsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
eNdereÇo da coNtratada:
travessa benjamin constant, 403/altos, reduto, em belém, neste estado, 
ceP 66053-040.
telefone: (91) 3241-3024
 

Protocolo: 788008
ExtRAto Do coNtRAto Nº 52/2022 – coNcoRRENciA 

PúBLicA Nº 18/2021
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
eNgefort coNstrUtora e eMPreeNdiMeNto ltda, cNPj nº 
10.563.802/0001-63
objeto: execução dos serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
vias Urbanas em Municípios do estado do Pará, que integram a região do 
araguaia e carjás – lote i.

vigêNcia: 22/04/2022 a 22/10/2023
valor: r$ 42.464.426,30
Nota de eMPeNHo: Nº 2022Ne00684
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
07.101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
foro: belém
data da assiNatUra: 20/04/2022
ordeNador resPoNsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
eNdereÇo da coNtratada:
avenida 2, nº 01, distrito industrial, ceP 65.909-692, imperatriz/Ma.
telefone: (99) 3015-0101 / 99143-4102

Protocolo: 788050
.
.

Aviso DE LicitAção
.

Aviso DE ABERtuRA toMADA DE PREços 008/2022– cPL/sEDoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada Para 
coNstrUÇÃo da casa da MUlHer brasileira tiPo iv. breves, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 12 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, através de meio digital (cd/dvd virgem/PeNdrive) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
belém-Pa, 20 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 787970
Aviso DE ABERtuRA toMADA DE PREços 007/2022– cPL/sEDoP

objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada 
Para coNstrUÇÃo da PraÇa Madre olvÍdia dias, no Município de 
PONTA DE PEDRAS, neste Estado, conforme especificações técnicas, plani-
lhas e projetos anexos.
data de abertura: 11 de maio de 2022.
Horário: 14h00min (quatorze 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, através de meio digital (cd/dvd virgem/PeNdrive) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
belém-Pa, 20 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 787960
Aviso DE ABERtuRA coNcoRRêNciA PúBLicA Nº 013/2022– 

cPL/sEDoP.
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada 
Para a execUÇÃo de 20 (viNte) MicrossisteMas de abasteciMeNto 
de ágUa Nos MUNicÍPios de saNtarÉM, aleNqUer, belterra, itai-
TUBA, PLACAS, PRAINHA NO ESTADO DO PARÁ, conforme especificações 
técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 25 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, 20 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 788038
Aviso DE ABERtuRA toMADA DE PREços 005/2022– cPL/sEDoP

objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada 
Para a coNstrUÇÃo de Palco e área Para atividades fÍsicas e 
coNclUsÃo dos 33,15% da obra das areNas esPortivas, No MU-
NicÍPio de MaraPaNiM, neste Estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 10 de maio de 2022.
Horário: 14h00min (quatorze 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, através de meio digital (cd/dvd virgem/PeNdrive) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
belém-Pa, 20 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 787901
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Aviso DE ABERtuRA toMADA DE PREços 004/2022– cPL/sEDoP
objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada 
Para execUÇÃo dos serviÇos de dreNageM e PaviMeNtaÇÃo as-
faltica No batalHÃo de Policia MoNtada “cassUlo de Mello”, No 
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, neste Estado, conforme especificações técnicas, 
planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 10 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, através de meio digital (cd/dvd virgem/PeNdrive) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
belém-Pa, 20 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 787880
Aviso DE ABERtuRA toMADA DE PREços 006/2022– cPL/sEDoP

objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada 
Para a execUÇÃo dos serviÇos de PaviMeNtaÇÃo de vias, no Mu-
nicípio de baião neste estado, conforme termo de referência, memorial 
descritivo, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 11 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, através de meio digital (cd/dvd virgem/PeNdrive) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
belém-Pa, 20 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 787949
Aviso DE ABERtuRA toMADA DE PREços 003/2022– cPL/sEDoP

objeto: coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria esPecializada 
Para reforMa da PraÇa eM freNte a igreja Matriz de PoNta de 
Pedras, no Município de PoNta de Pedras, neste estado, conforme es-
pecificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 09 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, através de meio digital (cd/dvd virgem/PeNdrive) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
belém-Pa, 20 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 787843

coNvêNio
.

ExtRAto Do coNvêNio Nº 48/2022
Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
UNiversidade federal do Pará - UfPa– cNPj 34.6214.748/001-23 
como convenente e a fUNdaÇÃo de aMParo e deseNvovliMeNto da 
PesqUisa – fadesP como convenente executora.
Objeto: Execução do Projeto de Cooperação Técnica e financeira intitulado 
“desenvolvimento de cenários de investimento e atualização do Plano de 
saneamento básico do estado do Pará”, o qual tem como objetivo a realiza-
ção de pesquisa e sistematização de informações para o desenvolvimento 
de cenários de investimento e atualização do plano de saneamento básico 
do estado do Pará – Pesb no período de 2021 a 2040, em conformidade 
com o novo marco legal do saneamento básico, lei nº 14.026/2020, artigo 
11-b) que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.
vigência: 20/04/2022 a 22/10/2022
valor global: r$ 380.000,00
dotação orçamentária:
sedoP: 07.101.17.512.1489.7568/07.101.17.512.1489-8692 NatUreza 
de desPesa: 442042/444042/445042 foNte estadUal: 0101/0301
foro: belém
data da assinatura: 20/04/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
UfPa: eMMaNUel zagUrY toUriNHo,
fadesP: roberto ferrazi barreto
ordenador responsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 788031
ExtRAto Do coNvêNio Nº 47/2022

Partes:
secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPj 
03.137.985/0001-90
UNiversidade federal do Pará - UfPa– cNPj 34.6214.748/001-23 
como convenente e a fUNdaÇÃo de aMParo e deseNvovliMeNto da 
PesqUisa – fadesP como convenente executora.

objeto: execução do convênio de cooperação técnica e financeira intitu-
lado “desenvolvimento de alternativas técnicas para o Planejamento do 
setor de resíduos sólidos no estado do Pará”, com o objetivo de realização 
de pesquisa e sistematização de informações, estudos e desenvolvimento 
de alternativas técnicas e propostas de revisão e atualização do Planos de 
resíduo sólido do estado do Pará o qual será executado em conformidade 
com o Plano de trabalho, que é parte integrante deste instrumento como 
se transcrito fosse.
vigência: 20/04/2022 a 22/10/2023
valor global: r$ 1.915.000,00
dotação orçamentária:
sedoP: 07.101.17.512.1428.7567 /07.101.17.512.1489-8692 NatUreza 
de desPesa: 442042/444042/445042 foNte estadUal: 0101/0301
foro: belém
data da assinatura: 20/04/2022
responsável pela entidade recebedora dos recursos:
UfPa: eMMaNUel zagUrY toUriNHo,
fadesP: roberto ferrazi barreto
ordenador responsável:
benedito ruy santos cabral
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 788018
.
.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 0385/2022, DE 20 DE ABRiL DE 2022.
o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/467045, de 19/04/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: lázaro cézar da silva lima júnior, Matrícula nº. 5913247/3; cargo/
função: diretor de Planejamento de obras e conformidade.
objetivo: acompanhar a agenda do excelentíssimo governador, no Muni-
cípio de dom eliseu/Pa.
destiNo: dom eliseu/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 21 a 22/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 788002
PoRtARiA Nº. 0384/2022, DE 20 DE ABRiL DE 2022.

o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras PÚ-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/474138 de 20/04/2022 
– gab/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
objetivo: acompanhar o senhor secretário, na assinatura de convênio 
para recuperação de pavimentação asfáltica em vias urbanas, assinatura 
de ordem de serviço para drenagem e pavimentação no Município de dom 
eliseu/Pa e assinatura de convênio de revitalização do canteiro central 
da avenida Presidente vargas, assinatura de convênio para a ampliação 
do sistema de abastecimento de água do bairro bela vista, assinatura da 
ordem de serviço de drenagem e pavimentação asfáltica e apresentação do 
Plano Municipal de saneamento, no Município de Ulianópolis/Pa.
NoMe: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o sr. secretário benedito ruy santos 
cabral, aos referidos Municípios.
destiNo: Ulianópolis/dom eliseu/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 21 a 22/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 787882
PoRtARiA Nº. 0365/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
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coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/455553, de 14/04/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: Marcus vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
OBJETIVO: Acompanhar o fiscal da FUNASA no teste de funcionamento da 
estação de tratamento de água, no Município de ourém/Pa- contrato nº 
017/2012.
NoMe: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
destiNo: ourém/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 20/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787876
PoRtARiA Nº. 0382/2022, DE 20 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de obras PÚblicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 08/02/2019, 
publicado no doe nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/474130, de 20/04/2022 
– gab/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: benedito ruy santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
objetivo: acompanhar o excelentíssimo senhor governador na assina-
tura de convênio para recuperação de pavimentação asfáltica em vias ur-
banas, assinatura de ordem de serviço para drenagem e pavimentação no 
Município de dom eliseu/Pa e assinatura de convênio de revitalização do 
canteiro central da avenida Presidente vargas, assinatura de convênio 
para a ampliação do sistema de abastecimento de água do bairro bela 
vista, assinatura da ordem de serviço de drenagem e pavimentação asfál-
tica e apresentação do Plano Municipal de saneamento, no Município de 
Ulianópolis/Pa.
destiNo: Ulianópolis/dom eliseu/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 21 a 22/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 787879
PoRtARiA Nº. 0383/2022, DE 20 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/463838, de 18/04/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: daniel andrade Malcher Pereira, Matrícula nº 5921549/2; cargo/
função: técnico em gestão de obras Públicas- engenheiro civil.
objetivo: Proceder a fiscalização na obra de execução de serviço de 
revitalização do ginásio jarbas Passarinho, no Município de viseu/Pa- con-
trato nº 018 2022.
NoMe: francigildo silva dos santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
destiNo: viseu/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 27 a 28/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787898
PoRtARiA Nº. 0380/2022, 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 delegadas 
pela Portaria Nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doe nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/449970, de 13/04/2022 
– cPro/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias as servidoras 
abaixo relacionadas:

NoMe: fátima de almeida barroso, Matrícula nº 5965054/1; cargo/fun-
ção: assistente de obras Públicas- cadista.
NoMe: verônica Pereira lamarão, Matrícula nº 5965086/1; cargo/função: 
técnico em gestão de obras Públicas-arquiteto.
objetivo: realizar levantamento do terreno da Pge, para a elaboração 
do Projeto arquitetônico solicitado pela mesma, com pauta em uma reu-
nião solicitada pelo Procurador geral dr. ricardo sefer e dr. adriana, na 
sede da Pge no Município de santarém/Pa.
destiNo: santarém/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PerÍodo: 19 a 20/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPazo aNtoNio jose
secretário adjunto de gestão de obras Públicas

Protocolo: 787895
PoRtARiA Nº. 0367/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/456211, de 14/04/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: Marcus vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
OBJETIVO: Realizar fiscalização nas Obras de Execução dos Serviços de 
drenagem e Pavimentação asfáltica de vias urbanas na região de inte-
gração do Marajó- lote 1, no Município de gurupá- contrato nº 024/2019.
destiNo: gurupá/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PerÍodo: 02 a 04/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787847
PoRtARiA Nº. 0368/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/455471, de 14/04/2022 
– difis/sedoP.
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: Paulo francinette Marques, Matrícula nº 6661/1, cargo/função: 
técnico em gestão em infraestrutura - engenheiro civil.
OBJETIVO: Proceder a vistoria junto com a fiscal da FUNASA nos diversos 
lotes do contrato nº 065/2020 – conclusão do sistema de abastecimento 
de Água nas diversas localidades do Município de Tailândia, S. A Água 
em goianésia- contrato nº 060/2020 e serviços de drenagem em breu 
branco/Pa.
NoMe: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: 
Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
DESTINO: Tailândia/Goianésia/Breu Branco/PA.
diárias: 3,5 (três e meia).
PerÍodo: 25 a 28/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787852
PoRtARiA Nº. 0376/2022, DE 19 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/461059, de 18/04/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: carlos andré da silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: técnico em gestão de obras Públicas- engenheiro civil.
objetivo: fiscalização na obra de construção do Mercado Municipal de 
Nova timboteua- convênio nº 008/2021.
NoMe: sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o servidor, ao Município de Nova tim-
boteua/Pa.
destiNo: Nova timboteua/Pa.
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diárias: 0,5 (meia).
data: 28/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787858
PoRtARiA Nº 0370/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o secretário de estado de deseNvolviMeNto UrbaNo e obras PÚ-
blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccg de 01/01/2019, publicado no doe nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo, os termos do Processo nº 2022/443148, de 12/04/2022, 
gab/sedoP.
resolve:
coMPleMeNtar de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) diária 
aos servidores aNdreia rocHa de alMeida, Matrícula n°. 5946403/1; 
cargo/função: assessor ii, e alMir NelsoN araUjo de oliveira, Ma-
trícula n°. 3211339/1; cargo/função: Motorista, anteriormente concedida 
através da Portaria nº 0353/2022, de 12/04/2022, publicada no doe nº 
34.932, de 12/04/2022, devido alteração na agenda do excelentíssimo go-
vernador e retorno no dia 15/04/2022, do Município de curuçá/Pa.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
eng.º civil beNedito rUY saNtos cabral/crea 8430d Pa
secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 787824
PoRtARiA Nº.0371/2022 DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/461758, de 18/04/2022 
– cosg/sedoP.
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: andreson rannyery lima de sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o técnico desta sedoP ao distrito de 
Mosqueiro/PA, com o fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
destiNo: Mosqueiro (distrito de belém/Pa).
diárias: 0,5 (meia).
data: 19/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787832
PoRtARiA Nº. 0366/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/390607, de 01/04/2022 
– difis/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: Paulo andré dos santos Monteiro, Matrícula nº 57176077/1; cargo/
função: técnico em gestão de obras Públicas- engenheiro civil.
objetivo: vistoria na obra de construção do trapiche Municipal do caiça-
ra, no Município de santa bárbara/Pa.
NoMe: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: 
Motorista.
objetivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
destiNo: santa bárbara/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
data: 07/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787839
PoRtARiA Nº 0369/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo, os termos do Processo nº 2022/443102, de 12/04/2022, 
gab/sedoP.
resolve:
coMPleMeNtar de acordo com as bases legais vigentes 01 (uma) diária 
ao servidor beNedito rUY saNtos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; 
cargo/função: secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras 

Públicas, anteriormente concedida através da Portaria nº 0352/2022, de 
12/04/2022, publicada no doe nº 34.932, de 13/04/2022, devido altera-
ção na agenda do excelentíssimo governador e retorno no dia 15/04/2022, 
do Município de curuçá/Pa.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787826
PoRtARiA Nº. 0377/2022, DE 19 DE ABRiL DE 2022.

o secretário adjUNto de gestÃo de deseNvolviMeNto UrbaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccg, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsideraNdo os termos do Processo nº 2022/461871, de 18/04/2022 
– coaP/sedoP;
r e s o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: adolfo de oliveira santa brígida, Matrícula nº 32760/1; cargo/fun-
ção: auxiliar de engenharia.
objetivo: realizar levantamentos técnicos para locação de imóveis, so-
licitado a este órgão competente (sedoP), de acordo os Processos: nº 
2021/1277456 (aveiro/Pa) e nº 2019/120546 (itaituba/Pa).
destiNo: santarém/itaituba/aveiro/Pa.
diárias: 4,5 (quatro e meia).
PerÍodo: 25 a 29/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 787863

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

tERMo ADitivo A coNtRAto

6º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 24/2018.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 28.03.2022, encerrando em 27.03.2023.
data de assinatura: 25.03.2022.
contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda. cNPj: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 787666
7º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 23/2018.

objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 28.03.2022, encerrando em 27.03.2023.
data de assinatura: 25.03.2022.
contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda. cNPj: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: josé antônio de angelis.

Protocolo: 787662
6º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 26/2018.

objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 28.03.2022, encerrando em 27.03.2023.
data de assinatura: 25.03.2022.
contratada: servpred serviços Predial e ambiental ltda. cNPj: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: josé antonio de angelis.

Protocolo: 787658
6º tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 33/2018.

objeto: Prorrogação dos prazos de prestação dos serviços e de vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, ambos iniciando em 10.04.2022, 
encerrando em 09.04.2023.
data de assinatura: 08.04.2022.
contratada: sabará químicos e ingredientes s/a. cNPj: 12.884.672/0001-96.
ordenador: josé antonio de angelis.

Protocolo: 787660
1º tERMo ADitivo Ao coNtRAto N° 50/2021.

objeto: repactuado o contrato em epígrafe, com base na conven-
ção coletiva de trabalho Pa000017/2022, passando o valor mensal de 
r$1.264.747,26 (um milhão e duzentos e sessenta e quatro mil e setecen-
tos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), para r$1.399.978,40 
(um milhão e trezentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e oito 
reais e quarenta centavos), e passando o valor global de r$15.176.967,12 
(quinze milhões e cento e setenta e seis mil e novecentos e sessenta e 
sete reais e doze centavos), para r$16.799.740,80 (dezesseis milhões e 
setecentos e noventa e nove mil e setecentos e quarenta reais e oitenta 
centavos), representando um impacto na ordem de 10,2963% em relação 
ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 18.04.2022.
contratada: belÉM rio segUraNÇa eireli. cNPj: 17.433.496/0001-90.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 788027
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sEcREtARiA DE EstADo DE 
ciêNciA, tEcNoLoGiA E EDucAção 
suPERioR, PRofissioNAL E 
tEcNoLÓGicA
.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 251 DE 20 DE ABRiL DE 2022
o diretor de adMiNistraÇÃo e fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccg de 08.04.2022, pu-
blicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsideraNdo, o processo nº 2022/395184.
r e s o l v e:
i – autorizar os servidores Márcia lUaNa Moreira de soUza, iden-
tidade funcional nº 54194538/2, ocupante do cargo de gerente; lotada 
na diretoria de administração e finanças – daf; cHristiaNe elleN da 
silva NegrÃo, identidade funcional nº 54181836/3, ocupante do cargo 
de técnico em gestão Pública – estatística, lotada na diretoria de ciência e 
tecnologia – dct, a viajarem ao município de Paragominas-Pa, no período 
de 25 a 28/04/2022, com objetivo de realizar visita técnica de fiscalização 
relativa ao convênio 013/2018 – geração e disseminação de tecnologias 
sociais; e roberto carlos fUrtado de PiNa, identidade funcional nº 
3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de adminis-
tração e finanças – daf, que conduzirá as servidoras da dct ao referido 
município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 20 de abril de 2022.
deNilsoN beNedito goNÇalves PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 787980
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto DE EDitAL DE cREDENciAMENto
EDitAL Nº 019/2022 – ABERtuRA DE cREDENciAMENto DE iEs 
PúBLicAs E PRivADAs PARA ofERtA DE cuRsos DE NívEL suPE-
RioR EM NívEL DE PÓs-GRADuAção LAto sENsu PELo PRoGRA-
MA foRMA PARÁ. Processo nº 2022/402061.
a secretaria de estado de ciêNcia, tecNologia e edUcaÇÃo sU-
Perior, ProfissioNal e tecNolÓgica - sectet, no uso de suas atri-
buições legais e, em conformidade com a lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, torNa PÚblica a realização do credenciamento de instituições 
de ensino superior (ies) públicas e privadas interessadas em celebrar 
contratos na área de educação superior, por meio da oferta de cursos de 
pós-graduação lato sensu nas diversas regiões paraenses, sob a gestão 
desta sectet, nos termos disciplinados pela lei estadual nº 9.324 de 7 de 
outubro de 2021, bem como, no que couber, regulamentado em sua ofer-
ta pela secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação superior, 
Profissional e Tecnológica - SECTET, em conformidade as condições fixadas 
no edital e seus anexos.
este edital de credenciamento será regulado e regido pelas normas e pro-
cedimentos contidas no presente Edital e seus anexos, eventuais retifica-
ções e/ou aditamentos, e será executado pela secretaria de estado de 
ciêNcia, tecNologia e edUcaÇÃo sUPerior, ProfissioNal e tec-
NolÓgica - sectet/Pa, através da comissão especial de credenciamen-
to, instituída pela Portaria nº 092 de 18 de fevereiro de 2022, a qual caberá 
o acompanhamento, execução e a supervisão de todo processo, bem como 
as deliberações que se fizerem necessárias objetivando o regular desen-
volvimento do Processo.
as inscrições estarão abertas a partir das 00:00h do dia 25/04/2022 até às 
23:59h do dia 06/05/2022.
a publicação da versão na íntegra do edital nº 019/2022, assim como 
todos os seus anexos e instruções pertinentes, estarão disponíveis para 
acesso e consulta no sítio da sectet: http://www.sectet.pa.gov.br a partir 
do dia 22 de abril de 2022, conforme disposto em seu cronograma.
edilza joaNa oliveira foNtes
secretária de estado

Protocolo: 787786

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS
.

.

.

PoRtARiA
.

PoRtARiA N° 104/2022 – GABiNEtE, DE 20 DE ABRiL DE 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMazôNia de aMParo a estUdos 
e PesqUisas - faPesPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
resolve
forMalizar a desigNaÇÃo da servidora aNNe KellY saNcHes leMos, 
ocupante do cargo de técnico em administração e finanças, identidade fun-
cional n.º 5934736/2, para responder pela coordenadoria de contratos e 
convênios, geP-das-011.4, durante a ausência da titular joseaNNY de 
cassia liMa saNtos, identidade funcional n.º 5916896/1, conforme 
abaixo:
- 11/08/2021 a 09/09/2021, referente às férias da titular correspondente 
ao período aquisitivo de 24/11/2018 a 23/11/2019, e
- 10/09/2021 a 09/10/2021, referente às férias da titular correspondentes 
ao período aquisitivo de 24/11/2019 a 23/11/2020.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, em de 20 de abril de 2022.
Marcel do Nascimento botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 787859
.
.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA N° 103/2022 – GABiNEtE, DE 20 DE ABRiL DE 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMazôNia de aMParo a estUdos 
e PesqUisas - faPesPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNsideraNdo os termos do Processo administrativo eletrônico 
n.2021/396220;
coNsideraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
resolve:
art. 1º - desigNar aNdersoN alberto saldaNHa tavares matricula 
nº 5916895/1, para exercer o encargo de fiscal dos instrumentos subs-
titutivos de Contrato, Nota de Empenho 2022NE00304, firmado entre a 
fundação amazônia de amparo a estudos e Pesquisa – faPesPa e soluti 
soluções em Negócios inteligentes ltda , que tem como objeto aquisição 
de certificado digital com token, conforme Edital da Cotação Eletrônica nº 
003/2022 – faPesPa, Processo nº 2021/396220.
art. 2º - desigNar, jacqUeliNe qUeiroz carNeiro de soUza, matrí-
cula n° 5916883/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de subs-
tituto.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se quaisquer outras em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
gabinete do diretor-Presidente, em de 20 de abril de 2022.
Marcel do Nascimento botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 787848
.
.

ERRAtA
.

Portaria n.º 181/2021 – GABiNEtE, de 10 de setembro de 2021, 
publicada no doe n.º 34.697 de 14/09/2021, referente à designação da 
servidora aNNe KellY saNcHes leMos, ocupante do cargo de técnico 
em administração e finanças, identidade funcional n.º 5934736/2, para 
responder pela coordenadoria de contratos e convênios, geP-das-011.4.
onde lê-se: no período de 05/08/2021 a 09/10/2021, durante a ausência 
da titular.
leia-se: no período de 05/08/2021 a 10/08/2021, durante a ausência 
da titular joseaNNY de cassia liMa saNtos, identidade funcional nº 
5916896/1, por motivo de licença para tratamento de saúde.

Protocolo: 787628
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coNtRAto
.

tERMo DE outoRGA Nº 036/2022
objeto: a concessão de bolsa na modalidade bolsa Pesquisador sênior 
para o(a) outorgado(a) gilberto de MiraNda rocHa, como forma de 
apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) outorgado(a) no pro-
jeto intitulado “Projeto aguasocial ii – Nova agenda de investigação – 
cidades sustentáveis para a água na amazônia”, aprovado na chamada 
MobilitY coNfaP-italY Mci 2019.
outorgado(a): gilberto de Miranda rocha
valor total: r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme abaixo:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesas - odc: 339018
vigência: 09 (nove) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data da assinatura: 20/04/2022
ordenador: Marcel do Nascimento botelho
diretor-Presidente da faPesPa

Protocolo: 787656
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

iNstRuMENto suBstitutivo DE coNtRAto
contratada: solUti-solUcÕes eM NegÓcios iNteligeNtes ltda
cNPj: 09.461.647/0001-95
endereço: av. 136, q. f-44, 01 lote 36-e sala 1003-a, bl. a, coNd. 
NEW YORK, B. S/SUL, CEP: 74.093-250, Goiânia/GO.
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de 23 (vin-
te e três) Certificações Digitais com Token para atender as necessidades 
da faPesPa.
valor: r$ 4.554,00
Nota de empenho de despesa nº 2022Ne00304
orçamento: 19.126.1508.8238
Natureza de despesa: 339040
fonte: 0101
data de emissão: 18/04/2022
Processo nº 2021/396220
ordenador: Marcel do NasciMeNto botelHo - diretor-Presidente 
faPesPa.

Protocolo: 787519

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ
.

.

.

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 165, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - diária ao colaborador 
edUardo alberto bastos aNdrade, administrador/Pregoeiro, matrí-
cula 72078, 27/04/2022 a 30/04/2022, à belém-Pa/brasília-df/belém-Pa, 
para Participação do empregado eduardo andrade no “seminário exce-
lência nas contratações das empresas estatais 2022. Marcos aNtoNio 
braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da informa-
ção e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 166, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - diária ao colabora-
dor gUstavo tavares Paes, assessor jurídico i, matrícula 73.390, 
27/04/2022 a 30/04/2022, à belém-Pa/brasília-df/belém-Pa, para Parti-
cipação em seminário “excelência nas contratações das empresas estatais 
2022. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará
PoRtARiA Nº 167, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - diária à colaboradora 
Maria HeleNa dos saNtos sá, gerente de contrato, matrícula 72,134, 
27/04/2022 a 30/04/2022, à belém-Pa/brasília-df/belém-Pa, para Parti-
cipação em seminário - excelência nas contratações das empresas esta-
tais 2022. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empre-
sa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 168, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - diária ao colaborador 
rUbeNs ortiz de alMeida jUNior, técnico em telecomunicações, ma-
trícula 73425, 19/04/2022 a 19/04/2022, à belém-Pa/colares/belém-Pa, 
para estação fora do ar , manutenção corretiva (seM PerNoite). Marcos 
aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 169, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - diária ao colabora-
dor fabio aUgUsto NUNes bastos, aNalista de sUPorte, matrícula 
73170 , 19/04/2022 a 19/04/2022, à belém-Pa/colares/belém-Pa, para 
estação fora do ar , manutenção corretiva (seM PerNoite). Marcos aN-
toNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 170, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - diária ao colaborador 
doUglas MagalHÃes de araÚjo, analista de telecomunicação, matrí-
cula 73407, 18/04/2022 a 20/04/2022, à belém-Pa/cametá/ limoeiro 
do ajurú/belém-Pa, para Manutenção corretiva nas estações de telecomu-

nicações. Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empre-
sa de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.
PoRtARiA Nº 171, DE 19 DE ABRiL DE 2022 - diária ao colaborador 
Marcio NoNato cHaMe rodrigUes, técnico em telecomunicações, ma-
trícula 734276, 18/04/2022 a 20/04/2022, à belém-Pa/cametá/ limoeiro 
do ajurú/belém-Pa, para Manutenção corretiva nas estações de telecomu-
nicações.Marcos aNtoNio braNdÃo da costa - Presidente da empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do estado do Pará.

Protocolo: 787570
.
.

sEcREtARiA DE EstADo
DE EsPoRtE E LAzER
.

.

.

ERRAtA
.

ERRAtA Ao ExtRAto Do tERMo DE foMENto 02/2022 – seel, 
Protocolo Nº 783140, PUblicada No doe Nº 34.929 de 11 de abril 
de 2022. a qUal retifica a fUNdaMeNtaÇÃo legal.
oNDE sE Lê:
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
LEiA-sE:
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29, caPUt e ar-
tigo 31, ii e demais legislações aplicáveis.
belém, 20 de abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNNHa
secretário de estado de esPorte e lazer

Protocolo: 787551
ERRAtA

ERRAtA Ao ExtRAto DE iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto Pú-
BLico 02/2022 – seel, Protocolo Nº 783142, PUblicada No doe Nº 
34.929 de 11 de abril de 2022. a qUal retifica a fUNdaMeNtaÇÃo 
legal.
oNDE sE Lê:
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
LEiA-sE:
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29, caPUt e ar-
tigo 31, ii e demais legislações aplicáveis.
belém, 20 de abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNNHa
secretário de estado de esPorte e lazer

Protocolo: 787554
ERRAtA

ERRAtA Ao ExtRAto coNvêNio Nº 01/2022-sEEL, PRotocoLo 
Nº 783995, PUblicada No doe Nº 34.931 de 12 de abril de 2022. a 
qUal retifica o objeto e valor total do coNvêNio.
oNDE sE Lê:
“DO OBJETO: O presente instrumento tem por finalidade a para CUSTEAR 
coM aqUisiÇÃo de Material esPortivo e realizaÇÃo de eveNtos.”
LEiA-sE:
 “DO OBJETO: O presente instrumento tem por finalidade a CELEBRAÇÃO 
de coNvêNio coM a PrefeitUra de MaritUba, Para realizaÇÃo de 
torNeios esPortivos Nos MUNicÍPios de MaritUba. ”
oNDE sE Lê:
“valor: r$ 1.410.000,00 (Um milhão, quatrocentos e dez mil reais).
coNtraPartida: r$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais)”
LEiA-sE:
“valor: r$ 1.410.000,00 (Um milhão, quatrocentos e dez mil reais).
coNtraPartida: r$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais)
valor total: r$ 1.551.000,00 00 (Um milhão e quinhentos e cinquenta 
e um mil reais)”
belém, 20 de abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNNHa
secretário de estado de esPorte e lazer

Protocolo: 787615
ERRAtA

ERRAtA PoRtARiA N° 114/2022 sEEL, PRotocoLo Nº 783983, 
PUblicada No doe Nº 34.931 de 12 de abril de 2022. a qUal retifi-
ca o objeto da Portaria de coNvêNio.
oNDE sE Lê:
“o qual possui como objeto o cUsteio de aqUisiÇÃo de Material es-
Portivo e realizaÇÃo de eveNtos.”
LEiA-sE:
 “o qual possui como objeto a celebraÇÃo de coNvêNio coM a Prefei-
tUra de MaritUba, Para realizaÇÃo de torNeios esPortivos Nos 
MUNicÍPios de MaritUba.”
belém, 20 de abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNNHa
secretário de estado de esPorte e lazer

Protocolo: 787622
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tERMo ADitivo A coNtRAto
.

1° tERMo ADitivo Ao coNtRAto Nº 02/2021-sEEL
PRocEsso ADMiNistRAtivo N° 2021/84596

cLÁusuLA PRiMEiRA - Do oBJEto Do coNtRAto oRiGiNÁRio
1.1. - o objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviço de natureza continuada de trans-
porte individual privado de passageiros, sob demanda, que possibilite a 
operação e a gestão de solicitação de viagem, por meio de aplicação web 
e aplicativo mobile, visando atender servidores, empregados e colaborado-
res, exclusivamente a serviço do Poder executivo estadual.
1.2 – este contrato vincula-se em sua integralidade ao edital do Pregão e 
anexos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independente-
mente de transcrição.
cLÁusuLA sEGuNDA – Do oBJEto Do PREsENtE ADitivo
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigên-
cia do contrato, por mais 12 (doze) meses a contar do dia 26 de janeiro de 
2022 à 26 de janeiro de 2023.
dotaÇÃo orÇaMeNtária
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c fonte de recursos: 
010100000 elemento de despesa: 339033 Pi: 4120008338c ação: 210159
valor: r$ 65.987,28 (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete 
reais e vinte e oito centavos)
assiNatUra: 26/01/2022
vigêNcia: 26/01/2022 à 26/01/2023
coNtratada: Kga deseNvolviMeNto e tecNologia eireli, inscrita 
no cNPj/Mf nº 24.784.257/0001-40
ordeNador de desPesa: NivaN setUbal NoroNHa

Protocolo: 787800
.
.

Aviso DE REsuLtADo DE LicitAção
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 03/2022 sEEL

com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/143163 
do Pregão eletrônico nº03/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
para aquisição de material de consumo esportivo para a realização de 
competições amadoras de futebol nos municípios do estado do Pará, atra-
vés da secretaria de estado de esporte e lazer, vinculado ao convênio nº 
909719/2021 junto a secretaria Nacional de futebol e defesa dos direitos 
do torcedor do Ministério da cidadania, HoMologo o presente procedi-
mento licitatório, nos termos do art. 43 da lei federal 8.666/93 e art. 13 
do decreto nº 10.024/2019, para que se produza efeitos jurídicos e legais. 
empresas vencedoras:
lote 01: freitas gUiMaraes & cia ltda, cNPj: 04.895.405/0001-96, 
r$271.793,54.
lote 02: Moraes & saraiva coMercio de tecidos ltda, cNPj: 
10.763.740/0001-33, r$238.340,00.
valor total do Pregão eletrônico nº03/2022: r$510.133,54.
belém (Pa), 20 de abril de 2022.
Nivan setubal Noronha
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 787560
.
.

tERMo DE ADJuDicAção
.

tERMo DE ADJuDicAção
DisPENsA DE LicitAção Nº 04/2022-sEcoc/sEEL

Na condição de autoridade competente deste órgão, adjudico o objeto da 
dispensa de licitação 04/2022-secoc/seel, cujo objeto é a contratação 
de Pessoa jurídica especializada em prestação de aquisição de alimentos 
de uso comum – café e açúcar, vinculado ao edital de cotação eletrônica 
nº 05/2022, tendo como vencedora do processo licitatório a licitante la-
Noa coMÉrcio e serviÇos ltda, cNPj: 21.139.345/0001-09 com valor 
global de r$ 14.902,00 (quatorze mil e novecentos e dois reais).
belém (Pa), 19 de abril 2022.
NivaN setUbal NoroNHa
secretário de estado de esPorte e lazer/seel

Protocolo: 787815

DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº. 133/2022-sEEL, DE 20 DE ABRiL DE 2022.
coNcEDER 02 e ½ (duas e meia) diária aos servidores siDNEY 
tRiNDADE GuiMARãEs, matrícula n° 80845357/2, isA siMEi 
soAREs siLvA, matrícula n° 55586173/6, EvANDRo DA Luz RiBEiRo, 
matrícula n° 5309212/1, EDiLoN tHiAGo NuNEs DE oLivEiRA, 
matrícula n° 5924866/2, KÁtiA ciLENE DE fARiAs RocHA, matrícula 
n° 5499119/2, com o objetivo de fazer visita técnica e entrega de kit de 
material esportivo do evento “xi jogos abertos do Pará”, no município 
de xinguara – Pa, no período de 21/04/2022 à 23/04/2022. ordenador: 
Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 788106

outRAs MAtéRiAs
.

ExtRAto Do tERMo DE foMENto: 04/2022
exercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/196986
data de ratificaÇÃo: 20/04/2022
objeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigi-
bilidade de cHaMaMeNto PÚblico 04/2022 teM Por objeto a ce-
lebraÇÃo de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o de-
seNvolviMeNto do Projeto “PrograMa de forMaÇÃo e aPoio ao 
esPorte aMador No esPorte do Pará”.
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
vigêNcia: 20/04/2022 a 30/06/2022.
osc: associaÇÃo recreativa, beNeficieNte e cUltUral gaviÕes da 
vila, cNPj Nº 07.810.113/0001-00
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
elemento de despesa: 335041
ação: 275113
Pi: 22eMeN00190
valor: r$ 1.800.000,00
data da assiNatUra: 20/04/2022.
ordeNador resPoNsável: NivaN setUbal NoroNHa

Protocolo: 787851
ExtRAto DA iNExiGiBiLiDADE DE cHAMAMENto PúBLico 

Nº 04/2022
exercÍcio: 2022
Processo N°: 2022/196986
data de ratificaÇÃo: 20/04/2022
objeto: o PreseNte terMo de foMeNto, decorreNte da iNexigi-
bilidade de cHaMaMeNto PÚblico 04/2022 teM Por objeto a ce-
lebraÇÃo de Parceria atravÉs de terMo de foMeNto Para o de-
seNvolviMeNto do Projeto “PrograMa de forMaÇÃo e aPoio ao 
esPorte aMador No esPorte do Pará”.
fUNdaMeNto legal: lei federal n° 13.019/14 artigo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
valor: r$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o secretario de 
estado de esPorte e lazer, NivaN setUbal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 04/2022, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, BENEFICIENTE E CULTU-
ral gaviÕes da vila, cNPj Nº 07.810.113/0001-00.

Protocolo: 787856
PoRtARiA Nº 132/2022-sEEL 

o secretário de estado de esPorte e lazer no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 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:
designar o servidor elber josÉ oliveira Maia, MatrÍcUla 54186051/2 
para atuar na fiscal do Termo de Fomento 04/2022 a ser celebrado com 
a associaÇÃo recreativa, beNeficieNte e cUltUral gaviÕes da 
vila, cNPj Nº 07.810.113/0001-00, o qual possui como objeto a trans-
ferência voluntária de recurso para a execução do Projeto: “PrograMa 
de forMaÇÃo e aPoio ao esPorte aMador No esPorte do Pará”.
belém, 20 de abril de 2022.
NivaN setUbal NoroNHa
secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 787861
.
.

sEcREtARiA DE EstADo
DE tuRisMo
.

.

.

DEsiGNAR fiscAL DE coNtRAto
.

PoRtARiA Nº 292/GEPs/sEtuR DE 20 DE ABRiL DE 2022
o secretário de estado de tUrisMo, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais;coNsideraNdo o art.5º da instrução Normati-
va rfb Nº 2043 de 12/08/2021.coNsideraNdo os autos do processo 
nº. 2022/442373;resolve:desigNar os servidores abaixo relacionados 
como responsáveis pela transmissão de informações referente a escritura-
ção fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd/reiNf).
resPoNsável: PaUlo sÉrgio MeNdes da silva, Matrícula 5494826/5, 
gerente contábil–sUPleNte: aNdreY cassio de soUza PiMeNtel, Ma-
trícula 57206530/5, coordenador de finanças.ordeNador:aNdrÉ oreN-
gel dias

Protocolo: 787733
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DiÁRiA
.

PoRtARiA Nº 293/GEPs/sEtuR DE 20 DE ABRiL DE 2022
coNsideraNdo os termos do Processo Nº 2022/457722;resolve: con-
ceder 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias ao servidor: aNdreY MeNdoNÇa 
soUza, Matrícula Nº 5960339/1, gerente de qualidade. obj: Participar do 
lançamento da marca do festival da canção ouremense, patrimônio cultu-
ral de natureza imaterial do estado do Pará.destiNo: ourém/Pa.PerÍo-
do: 20.04 a 24.04.2022.ordeNador:aNdersoN oliveira cavalcaNte

Protocolo: 787721

DEfENsoRiA PúBLicA
PRiMEiRo tERMo DE APostiLAMENto

PRocEsso N.º 2022/253380 - DPPA.
coNtRAto: 017/2022-DPE/PA

data da assiNatUra: 05/04/2022
data da PUblicaÇÃo: 06/04/2022 doe: 34.923
coNtrataNte: defensoria Pública do estado do Pará
objeto: contratação de empresa especializada na 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 jantar, com suco), em ação de 
cidadania por meio do Programa balcão de direitos, para execução do 
Projeto oeste ii.
a defeNsoria PÚblica do estado do Pará, por meio de seu titular, 
no uso de suas atribuições legais, com supedâneo no § 8º do Art. 65 da 
lei nº. 8.666/93 determina o apostilamento ao contrato nº. 017/2022, 
com a empresa a. serrÃo brabo - ePP, inscrita no cNPj/Mf sob o nº. 
30.787.582/0001-69, estabelecida na av. bernardo sayão, n° 1840, 
jurunas, Município de belém/Pa, ceP: 66030-120, doravante designada 
coNtratada, neste ato representada pelo senhor aNtôNio serrÃo 
brabo, inscrito no cPf n.º 645.098.262-49, pertinente à explicação 
quanto à condição de pagamento prevista na cláusula décima sexta do 
Contrato firmado, o qual deve ser realizado conforme consta no item 8.3 
do termo de referência, que é parte integrante do contrato, nos termos da 
cláusula segunda do contrato em questão, in verbis:
“8.3. o pagamento será realizado em duas parcelas, sendo 50% do valor 
após a assinatura do contrato (tendo em vista os gastos que a empresa 
terá para iniciar a execução do serviço) e o pagamento da segunda e última 
parcela será efetuado ao final da ação, uma vez que o objeto deste termo 
deverá ser fornecido em período determinado”. 
data da assinatura: 20 de abril de 2022.
joÃo PaUlo carNeiro goNÇalves lÉdo 
defeNsoria PÚblica do estado do Pará

Protocolo: 788107
.
.

tRiBuNAis DE coNtAs
.

tRiBuNAL DE coNtAs
Do EstADo Do PARÁ
.

.

.

LicENçA PARA tRAtAMENto DE sAúDE
.

PoRtARiA Nº 38.419, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos do laudo Médico nº 206232a/1-creM-sead, 
de 14-03-2022, protocolizado sob os expedientes de nº 006515/2022,
r e s o l v e:
coNceder ao servidor joÃo carlos soares, auxiliar técnico de con-
trole externo administrativos, matrícula nº 0695432, 23 (vinte e três) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 11-03 a 02-04-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 19 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 787836

PoRtARiA Nº 38.418, DE 19 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 335/2022, de 01-
04-2022, protocolizado sob o expediente nº 006240/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora rita HeleNa alves Pessoa, analista auxiliar de 
controle externo, matrícula nº 0612766, 01 (um) dia de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no dia 
29-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 19 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 787822
PoRtARiA Nº 38.417, DE 19 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 337/2022, de 21-
03-2022, protocolizado sob o expediente nº 005675/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora MarlUce ester costa de soUza, técnico em 
processamento de imagem, matrícula nº 0100206, 01 (um) dia de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no dia 15-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 19 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 787788
PoRtARiA Nº 38.416, DE 19 DE ABRiL DE 2022.

a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria Nº 29.292/2015, e,
coNsideraNdo os termos da licença Médica do tce nº 338/2022, de 21-
03-2022, protocolizado sob o expediente nº 005675/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora MarlUce ester costa de soUza, técnico em 
processamento de imagem, matrícula nº 0100206, 01 (um) dia de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no dia 14-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 19 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 787785
PoRtARiA Nº 38.415, DE 19 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 326/2022, de 29-
03-2022, protocolizado sob o expediente nº 005675/2022,
r e s o l v e:
coNceder à servidora MarlUce ester costa de soUza, técnico em 
processamento de imagem, matrícula nº 0100206, 04 (quatro) dias de 
licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 08 a 11-03-2022.
dê-se ciência.
secretaria de gestão de Pessoas do tribunal de contas do estado do Pará, 
em 19 de abril de 2022.
alice cristiNa da costa loUreiro
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 787784

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA Nº 38.407, 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 004/2022- 6ª ccg, protocolizado sob o 
expediente nº 006502/2022,
r e s o l v e:
desigNar o servidor rogÉrio de assis teixeira, auditor de controle 
externo, matrícula nº 0101682, para exercer em substituição a função 
gratificada de Gerente de Fiscalização, durante o impedimento do titular 
edsoN saNtaNa teNorio, no período de 18-04 a 02-05-2022.
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: 787564
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PoRtARiA Nº 38.368, DE 11 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsideraNdo o Memorando nº 052/2022 – gcreccl, protocolizado sob 
o expediente nº 006496/2022.
r e s o l v e:
desigNar o servidor diogeNes da silva fiorese, auditor de controle 
externo, matrícula nº 0101361, para “participar da reunião extraordinária da 
atricoN”, em brasília-df, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e ½ (meia), e 
para prestar assessoria à vice-Presidente, na referida reunião, acrescendo-lhe 
uma gratificação de 30% (trinta por cento), no período de 10 a 12-04-2022.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 11 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 787875

outRAs MAtéRiAs

PoRtARiA Nº 38.421, DE 19 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsideraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsideraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 30/2022, anexo ao expediente nº 005832/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQuADRAMENto AtuAL PRoGREssão fuNcioNAL Ho-
RizoNtAL PoR ANtiGuiDADE

A contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0100360 josÉ aveliNo ri-
beiro sobriNHo

auditor de controle 
externo- analista de 

sistemas
tce-ct-602

d 01

auditor de controle 
externo- analista de 

sistemas
tce-ct-602

d 02 31/03/2022

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 19 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 787561
PoRtARiA Nº 38.384, DE 11 DE ABRiL DE 2022.

a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsideraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colado sob o nº 006632/2022;
r e s o l v e:
exoNerar, a pedido, o servidor aNdrÉ rodrigUes bello, do cargo de auditor 
de controle externo - fiscalização-tce – ct – 603 - economia - classe a Nível 
1, matrícula nº 0101673, de acordo com o art.59 da lei nº5.810/1994, regime 
jurídico único dos servidores do estado do Pará, a partir de 12-04-2022.
dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 11 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 787581
PoRtARiA Nº 38.420, DE 19 DE ABRiL DE 2022.

a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsideraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsideraNdo o Parecer da comissão Permanente de avaliação de de-
sempenho nº 28/2022, anexo ao expediente nº 006581/2022;
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

ENQuADRAMENto AtuAL
PRoGREssão fuNcioNAL 
HoRizoNtAL PoR ANti-

GuiDADE
A contar de:

cargo atual cl Nv cargo enquadra-
mento cl Nv

0100374 rido gaMa 
barros

Motorista
tce-ca-403 d 01 Motorista

tce-ca-403 d 02 30/12/2020

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 19 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 787587

PoRtARiA Nº 38.365, DE 07 DE ABRiL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsideraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNsideraNdo o disposto no art. 15, i, xxxii e xliv do ato nº 63 - 
regimento interno do tribunal de contas do estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNsideraNdo os expedientes nº 002754/2021; nº 002177/2021; nº 
002596/2021.
r e s o l v e:
HoMologar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela secretaria de gestão de Pessoas:

Matrícula Nome
ENQuADRAMENto AtuAL PRoGREssão PoR ELEvAção DE 

NívEL PRofissioNAL A contar 
de:cargo atual cl Nv. cargo enquadramento cl Nv.

0101099
raPHael 

borges reis e 
silva

auditor de controle 
externo-ciências 
contábeis tce

-ct-603

b 01
auditor de controle 

externo-ciências con-
tábeis tce-ct-603

c 01 06/03/2022

0101085 MosHe daYaN 
soUza ribeiro

auditor de controle 
externo – analista de 

sistemas
tce-ct-602

b 01

auditor de controle 
externo – analista de 

sistemas
tce-ct-602

c 01 06/03/2022

0101078 rodrigo al-
Meida soares

auditor de controle 
externo – ciências 

contábeis tce
-ct-603

b 02
auditor de controle 

externo – ciências con-
tábeis tce-ct-603

c 01 11/03/2022

dê-se ciência.
gabinete da Presidência do tribunal de contas do estado do Pará, em 07 
de abril de 2022.
Maria de loUrdes liMa de oliveira
Presidente

Protocolo: 787860
.
.

MiNistéRio PúBLico
.

.

.

MiNistéRio PúBLico DE
coNtAs Do EstADo Do PARÁ
.

DEsiGNAR sERviDoR
.

PoRtARiA N° 160/2022/MPc/PA
o ProcUrador-geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo a Portaria Nº 056/2022, de 04/03/2022, que designou 
o servidor gilmar carneiro gomes, para exercer as atividades de 
assessoramento Nível ii junto à ouvidoria;
coNsideraNdo os autos de Protocolo Pae nº 2022/336108, pelo qual a 
servidora livia ribeiro da fonseca é indicada para substituir o assessor 
técnico e administrativo da ouvidoria, em seus afastamentos e impedi-
mentos legais;
coNsideraNdo a Portaria Nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
resolve:
art. 1º designar a servidora livia ribeiro da foNseca, matrícula nº 
200258, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – especialida-
de: controle externo, para substituir o assessor técnico e administrativo 
da ouvidoria, em seus afastamentos e impedimentos legais, até ulterior 
deliberação.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/04/2022.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 787978
PoRtARiA N° 155/2022/MPc/PA

o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo que a servidora Priscila de oliveira Matos, chefe de 
gabinete da 7ª Procuradoria de contas, estará em gozo de férias no 
período de 02 a 11/05/2022, conforme a Portaria Nº 139/2022/MPc/
Pa, de 13/04/2022; e
coNsideraNdo o Memorando nº 001/2022-MPc/7ªPc, de 07/04/2022 
(Protocolo Pae nº 2022/421299), pelo qual a servidora dafne fernandez de 
bastos, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: 
controle externo, exercendo o cargo em comissão de assessor da Procu-
radoria, é indicada para exercer a chefia de gabinete daquela Procuradoria 
durante o referido período;
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resolve:
art. 1º desigNar a servidora dafNe ferNaNdez de bastos, matrícula 
nº 200235, para, de 02 a 11/05/2022, substituir a servidora Priscila de 
Oliveira Matos na Chefia de Gabinete da 7ª Procuradoria de Contas, em 
razão do afastamento da titular.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 787987
.
.

féRiAs
.

PoRtARiA N° 157/2022/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 luiza ribeiro da 
fonseca, datado de 05/04/2022 (Protocolo Pae nº 2022/405904) e os ter-
mos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora lUiza ribeiro da foNseca, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: direito, matrícu-
la nº 200262, 05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
25/03/2021 a 24/03/2022, para o período de 16 a 20/05/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 19 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787989
PoRtARiA N° 156/2022/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 Karen loureiro 
lima, datado de 05/04/2022 (Protocolo Pae nº 2022/409878) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
resolve:
art. 1º conceder à servidora KareN loUreiro liMa, ocupante do cargo 
em comissão de chefe de gabinete, matrícula nº 200213, 05 (cinco) dias 
das férias relativas ao período aquisitivo 09/02/2020 a 08/02/2021, para 
o período de 16 a 20/05/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 19 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787995
.
.

outRAs MAtéRiAs
.

PoRtARiA N° 152/2022/MPc/PA
o Procurador-geral de contas, no uso das atribuições legais,
coNsideraNdo o requerimento de licença para tratamento de saúde do 
servidor david borges reis e silva, consubstanciado na apresentação do 
laudo Médico nº 206281a/1, expedido pela coordenadoria de Perícia Mé-
dica da secretaria de estado de Planejamento e administração – sePlad;
coNsideraNdo o disposto no art. 77, i, e §1º, c/c o art. 81, ambos da 
lei estadual nº 5.810/94 (rjU/Pa), e tudo mais que consta do Processo 
administrativo eletrônico nº 2022/92270,
resolve:
art. 1º conceder ao servidor david borges reis e silva, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: tecnologia da infor-
mação, matrícula nº 200269, licença para tratamento de saúde pelo perí-
odo de 07 (sete) dias, compreendidos entre 22 e 28/01/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 18 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
ProcUrador-geral de coNtas

Protocolo: 787998
PoRtARiA N° 159/2022/MPc/PA

o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o pedido do servidor osvaldo vanderley de sousa junior, 
pelo qual requer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 
8.596/2018, consubstanciado na apresentação do certificado de conclusão 
do curso de Pós-graduação lato sensu em direito Público com ênfase em 
contratos e licitações;
coNsideraNdo as informações apresentadas pelo departamento de ges-
tão de Pessoas e pelo departamento de finanças e orçamento, bem como 
tudo o mais que consta dos autos do processo administrativo eletrônico nº 
2022/351413.
resolve:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso 
iii, da lei nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, 
Gratificação de Titulação ao servidor osvaldo vaNderleY de soUsa jU-
Nior, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: 
controle externo, matrícula nº 200274, no percentual de 15% (quinze por 
cento), nos termos do art. 4º, inciso iii, da resolução nº 04/2018-con-
selho.

art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 21/03/2022.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 787984
PoRtARiA N° 154/2022/MPc/PA

o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o pedido do servidor daniel fernandes da silva leitão, 
pelo qual requer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 
8.596/2018, consubstanciado na apresentação do certificado de conclusão 
do curso de Pós-graduação lato sensu em direito Público;
coNsideraNdo as informações apresentadas pelo departamento de gestão de 
Pessoas e pelo departamento de finanças e orçamento, bem como tudo o mais 
que consta dos autos do processo administrativo eletrônico nº 2022/366982.
resolve:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso iii, 
da lei nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, gra-
tificação de Titulação ao servidor daNiel ferNaNdes da silva leitÃo, 
ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 
200230, no percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 4º, 
inciso iii, da resolução nº 04/2018-conselho.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 28/03/2022.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 787979
PoRtARiA N° 161/2022/MPc/PA

o ProcUrador-geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o pedido da servidora isabele batista de lemos, pelo 
qual requer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 
8.596/2018, consubstanciado na apresentação do título de Mestra em di-
reito: área de concentração direitos Humanos;
coNsideraNdo as informações apresentadas pelo departamento de gestão de 
Pessoas e pelo departamento de finanças e orçamento, bem como tudo o mais 
que consta dos autos do processo administrativo eletrônico nº 2022/351626.
resolve:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso ii, 
da lei nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, gra-
tificação de Titulação à servidora isabele batista de leMos, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: direito, matrícula 
nº 200275, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do 
art. 4º, inciso iii, da resolução nº 04/2018-conselho.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 21/03/2022.
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 788029
PoRtARiA N° 162/2022/MPc/PA

o ProcUrador-geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo o pedido do servidor luan chaves sobrinho, pelo qual re-
quer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 8.596/2018, 
consubstanciado na apresentação do certificado de conclusão do curso de 
Pós-graduação lato sensu em direito Público;
coNsideraNdo as informações apresentadas pelo departamento de gestão de 
Pessoas e pelo departamento de finanças e orçamento, bem como tudo o mais 
que consta dos autos do processo administrativo eletrônico nº 2022/351086.
resolve:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso 
iii, da lei nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, 
Gratificação de Titulação ao servidor lUaN cHaves sobriNHo ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade: controle externo, 
matrícula nº 200271, no percentual de 15% (quinze por cento), nos ter-
mos do art. 4º, inciso iii, da resolução nº 04/2018-conselho.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 21/03/2022.
belém/Pa, 20 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 788036
PoRtARiA N° 153/2022/MPc/PA

o ProcUrador-geral de coNtas, no uso de suas atribuições legais,
coNsideraNdo a conclusão do ciclo de avaliação outubro/2021 a março/2022 dos 
servidores do Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA, para fins de 
concessão da Gratificação de Desempenho e Produtividade – GDP, de que tratam 
os arts. 29 a 32 da lei nº 8.596/2018, bem como as resoluções nº 05/2018–MPc/
Pa e nº 06/2018–MPc/Pa, ambas do conselho superior deste Órgão Ministerial, e
coNsideraNdo o Memorando nº 014/2022/dgP/MPc/Pa, de 18/04/2022, 
e tudo o mais que consta dos autos do Processo Pae nº 2022/465627,
r e s o l v e :
Art. 1º Conceder a Gratificação de Desempenho e Produtividade – GDP, 
instituída pela lei estadual nº 8.596, de 11/01/2018, aos servidores rela-
cionados no Anexo, nos respectivos percentuais nela fixados, com efeitos 
de 1º/04/2022 a 30/09/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 18 de abril de 2022.
PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas
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PoRtARiA N° 153/2022/MPc/PA, DE 18/04/2022.
ANExo – GRAtificAção DE DEsEMPENHo E PRoDutiviDADE iNs-
tituíDA PELA LEi Nº 8.596/2018

GDP
sERviDoR AvALiADo Q1 Q2 Q3 Q4 totAL

aKYsoN ferreira da silva 25 20 25 30 100
aNa aMÉlia Paes de aNdrade barros 25 20 25 30 100

aNa caroliNa Matos liMa 25 20 25 30 100
aNa MarlY laMeira da silva 25 20 25 30 100
aNa rosa bassalo crisPiNo 25 20 25 15 85

arMaNdo barbosa da foNseca 25 20 25 30 100
barbara PiNHeiro aMaNajas 25 20 25 30 100

brUNa aliNe beNtes da costa 25 20 25 30 100
brUNo aNtoNY daNtas de veiga cabral 25 20 25 30 100

brUNo cUNHa WeYNe 25 20 25 30 100
caio aNdersoN da silva daNtas 25 20 25 30 100

caMila da costa barbosa oliveira 25 20 25 30 100
carlos alberto de alMeida PaNtoja 25 20 25 30 100

caroliNa MartiNs victer 25 20 25 30 100
cezar barroso dos saNtos 25 20 25 30 100
cláUdia gUerreiro salaMe 25 20 25 30 100

dafNe ferNaNdez de bastos 25 20 25 30 100
daNiel ferNaNdes da silva leitÃo 25 20 25 30 100

daNiel Paes ribeiro jUNior 25 20 25 30 100
daNiela de oliveira daNieli 25 20 25 30 100

darlaN da costa rego 25 20 25 30 100
davi KetleY soUsa Moraes 25 20 25 30 100
david borges reis e silva 25 20 25 30 100

elieltoN cHaves costa 25 20 25 30 100
eltoN joNas Pereira da silva 25 20 25 30 100

eriKa feitosa beNevides 25 20 25 30 100
evaNdro gUiMarÃes ribeiro 25 20 25 30 100

fábio aUgUsto MiraNda 25 20 25 30 100
fabio costa liMa 25 20 25 30 100

feliPe silva arrivabeNe 25 20 25 30 100
ferNaNdo lUcas soUsa costa 25 20 25 30 100

fraNcilei Maria coNteNte PiNHeiro 25 20 25 30 100
gabriel PoNtes dos saNtos 25 20 25 30 100

gilMar carNeiro goMes 25 20 25 30 100
gilvaNete azevedo ferreira 25 20 25 30 100

HeliaNa Maria rocHa MartiNs 25 20 25 30 100
jair dias da silva 25 20 25 30 100

josUÉ costa corrêa 25 20 25 30 100
KareN loUreiro liMa 25 20 25 30 100

laÉrcio dias fraNco Neto 25 20 25 30 100
laÍs taPPeMbecK NoroNHa 25 20 25 30 100

larissa PaNtoja da silva Pereira 25 20 25 30 100
leNa Marcia de oliveira caMPos 25 20 25 30 100

livia ribeiro da foNseca 25 20 25 30 100
loreNa cavalcaNte coUto feliPe 25 20 25 0 70

lÚcia HeleNa liMa costa 25 20 25 30 100
lUiza ribeiro da foNseca 25 20 25 30 100

Priscila de oliveira Matos 25 20 25 30 100
raNieri teles vascoNcelos 25 20 25 30 100

reNaN câNdido oliveira 25 20 25 30 100
reNata loUzada do coUto 25 20 25 30 100

roberta loUreiro cHaves aNijar 20 15 10 30 95
rogÉrio coUto feliPe 25 20 25 30 100

rosaNa gabrielle MagNo goNÇalves 25 20 25 30 100
saMUel alMeida bitteNcoUrt 25 20 25 30 100

saNdro liNs filgUeiras 25 20 25 30 100
sÉrgio aUgUsto saNtos oliveira 20 20 25 30 95

sergio dos saNtos caMPista 25 20 25 30 100
silvaNe de fátiMa silva baltazar 25 20 25 30 100
silvia raqUel castaNHos sabat 25 20 25 30 100
siMoNe braga cHaves MartiNs 25 20 25 30 100

sôNia do socorro saNtos 25 20 25 30 100

vaNessa Maria loPes Madeira 25 20 25 30 100

viceNte cardoso de jesUs 25 20 25 30 100
viNiciUs Moraes da costa 25 20 25 30 100

Walbert eMaNUel da silva NasciMeNto 25 20 25 30 100

PatricK bezerra MesqUita
Procurador-geral de contas

Protocolo: 787884
ExtRAto DE ARQuivAMENto DE PRocEsso

tornar Público o arquivamento do procedimento administrativo autônomo 
sancionatório instaurado por meio da Portaria Nº 136/2021/MPc/Pa, 
processo Pae 2021/985654, em razão do acolhimento da sugestão constante 
do relatório final emitido pela comissão processante. Belém, 21 de fevereiro 
de 2022. guilherme da costa sperry – Procurador-geral de contas.

Protocolo: 788044
PoRtARiA N° 164/2022/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 licença-prêmio do servidor fábio costa 
lima, datado de 11/04/2022 (Protocolo Pae nº 2022/434328) e os termos 
dos arts. 98 e 99, i, “a”, ambos da lei estadual nº 5.810/1994 (rjU/Pa),
resolve:
art. 1º conceder ao servidor fábio costa liMa, ocupante do cargo efe-
tivo de analista Ministerial – especialidade: engenharia civil, matrícula nº 
200264, 30 (trinta) dias da licença-Prêmio relativa à primeira parcela do 
triênio 2001/2004, para o período de 25/04 a 24/05/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém-Pa, 20 de abril de 2022.
caio aNdersoN da silva daNtas
secretário do MPc/Pa

Protocolo: 787789
REsoLução N. 09/2022– MPc/PA – coLéGio

altera a resolução nº 04/2011 – MPc/Pa – colégio, que instituiu o auxí-
lio-saúde aos servidores e membros do Ministério Público de contas do 
estado do Pará.
o colégio de Procuradores de contas, órgão de administração superior do 
Ministério Público de contas do estado, no uso de suas atribuições legais;
coNsideraNdo as disposições previstas na lei estadual nº 8.330, de 29 
de dezembro de 2015;
coNsideraNdo a necessidade de adequação da resolução nº 04/2011 – 
MPC/PA – Colégio à atual dinâmica dos planos de saúde;
coNsideraNdo o teor da resolução n. 001/2022-cPj, de 7 de abril de 
2022, que regulamenta a lei estadual no 8.330, de 29 de dezembro de 
2015, que dispõe sobre o auxílio-saúde no âmbito do Ministério Público do 
estado do Pará (MPPa);
CONSIDERANDO, por fim, a disponibilidade orçamentário-financeira, con-
forme preceituam os arts. 16 e 17 da lei complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;
resolve:
art. 1º os arts. 1º, 3º e 4º, da resolução nº 04/2011 – MPc/Pa – colégio, 
passam a vigorar com as seguintes redações:
“art. 1º instituir o auxílio-saúde, de caráter assistencial e natureza jurídica 
indenizatória, a ser concedido em pecúnia para o ressarcimento total ou 
parcial dos pagamentos mensais efetivamente realizados a planos de saú-
de aos quais estejam vinculados servidores e membros ativos do Ministério 
Público de contas do estado do Pará, incluindo os eventuais dependentes, 
conforme condições e critérios a seguir estabelecidos.
§ 1º Para os fins e efeitos desta Resolução, consideram-se planos de saúde 
quaisquer contratos regulares de cobertura de despesas com serviços de 
saúde, sejam médicas e/ou odontológicas, ambulatoriais e/ou hospitala-
res, qualquer que seja a denominação a eles atribuída, ficando expres-
samente excluídas as despesas de caráter eventual, tais como consultas, 
exames e outros.
§ 2º o membro ou servidor que detenha a qualidade de dependente ou 
aderente em plano ou seguro de assistência à saúde de terceiro poderá 
requerer o auxílio-saúde.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o ressarcimento dos pagamentos realizados a 
planos de saúde restringir-se-á à cota-parte referente ao membro ou ser-
vidor, salvo se constar como responsável financeiro”. (NR)
“art. 3º a concessão inicial do auxílio somente se processará mediante reque-
rimento, em formulário próprio, obrigatoriamente acompanhado de compro-
vante do(s) respectivo(s) pagamento(s) efetuado(s) no mês anterior.
§ 1º Para fins de percepção do auxílio na folha de pagamento do mês, o reque-
rimento deverá ser protocolizado até o décimo dia do próprio mês de referência.
§ 2º caso o prazo do § 1º se encerre em dia não útil, reputa-se como da-
ta-limite para o requerimento o dia útil subsequente.
§ 3º Habilitam-se ao auxílio os pagamentos efetuados a quaisquer pla-
nos de saúde, referentes a contratos novos ou preexistentes, quer sejam 
privados ou o oficial prestado pelo IASEP, sem restrição ou limitação de 
quantidade, desde que realizados em conformidade com o art. 1º, e res-
peitado, em relação aos servidores, o teto mensal estabelecido em portaria 
da Procuradoria-geral de contas, na forma do art. 7º.
§ 4º o auxílio-saúde será extensivo aos servidores de outros órgãos e 
Poderes, cedidos ao Ministério Público de contas do estado do Pará, desde 
que manifestada a opção por receber exclusivamente o auxílio do órgão 
cessionário”. (Nr)
“art. 4º o procedimento de manutenção do auxílio-saúde será efetuado 
anualmente, no período de 1º a 30 de junho de cada ano, independen-
temente da data de adesão ao benefício, na forma do art. 3º, desta re-
solução, instruído com declaração emitida pela entidade gestora do plano 
de saúde, constando os valores pagos no exercício financeiro anterior, ou 
qualquer outro meio de prova idôneo.
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§ 1º a comprovação de que trata o caput deve ser realizada inclusive durante 
gozo de férias, licenças e/ou afastamentos remunerados de qualquer natureza.
§ 2º caso o dia 30 de junho seja em dia não útil, a comprovação passará 
para o primeiro dia útil do mês de julho.
§ 3º a não apresentação do formulário e da documentação comprobatória 
exigida, no prazo definido no caput deste artigo, implicará o cancelamento 
automático do benefício e devolução dos valores recebidos no período, 
mediante desconto em folha de pagamento.
§ 4º Os beneficiários do auxílio-saúde que comprovem anualmente os va-
lores pagos a plano(s) de saúde serão obrigados a comunicar ao Ministério 
Público de contas do estado do Pará, na forma do art. 3º desta resolução, 
qualquer mudança a maior ou a menor que a sua mensalidade venha a 
sofrer, sob pena, de não o fazendo, dar causa à devolução de valores res-
sarcidos indevidamente mediante o desconto em folha, sem prejuízo das 
demais providências cabíveis.
§ 5º No caso de servidor que tenha desconto consignado em folha de pa-
gamento para o custeio de plano(s) de saúde na forma do art. 1º, o auxílio 
deverá ser normalmente requerido nos termos do art. 3º, sendo dispen-
sada, enquanto durar o respectivo desconto, única e exclusivamente, a 
comprovação anual dos pagamentos realizados.
§ 6º a dispensa prevista no § 5º deste artigo não se aplica aos servidores 
cedidos com desconto na folha de pagamento do órgão de origem, que 
deverão observar às regras do caput.
§ 7º No caso de beneficiários de plano(s) de saúde com variação mensal 
do valor, como aqueles em coparticipação, a manutenção da percepção do 
auxílio ficará condicionada à comprovação, até o dia 10 de cada mês, do(s) 
pagamento(s) realizado(s) no mês anterior, vedada sua acumulação, sen-
do desconsiderados eventuais valores relativos a meses anteriores”. (Nr)
art. 2º acrescentam-se à resolução nº 04/2011 – MPc/Pa – colégio os 
seguintes artigos:
“Art. 3°-A A partir da concessão do benefício é obrigatório ao beneficiário do 
auxílio comunicar ao Ministério Público de contas do estado do Pará, na forma 
do art. 3º, desta resolução, a ocorrência de mudança de plano de saúde.
Parágrafo Único. O beneficiário do auxílio-saúde será obrigado a comunicar 
imediatamente a ruptura do vínculo com o plano de saúde, sob pena, de não 
o fazendo, dar causa à devolução de valores ressarcidos indevidamente me-
diante o desconto em folha, sem prejuízo das demais providências cabíveis”.
“art. 8º-a aplica-se, exclusivamente aos membros do Ministério Público de 
contas do estado do Pará, a tabela de faixa etária e de valores constante 
no anexo i, da resolução n. 001/2022-cPj, de 7 de abril de 2022, bem 
como os respectivos reajustes nos termos do art. 10 da mesma resolução”.
art. 3º acrescenta-se ao art. 8º da resolução nº 04/2011 – MPc/Pa – co-
légio o inciso viii:
“art. 8º -  .......................................................................
............................................................................................
viii - não integra a base para cálculo da margem consignável”.
art. 4º esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 19 de abril de 2022.
Patrick bezerra Mesquita
Procurador-geral de contas
 

silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

 

felipe rosa cruz
Procurador de contas

guilherme da costa sperry
Procurador de contas

 

stephenson oliveira victer
Procurador de contas

 

deila barbosa Maia
Procuradora de contas

 

stanley botti fernandes
Procurador de contas

Protocolo: 787739

MiNistéRio PúBLico
Do EstADo Do PARÁ
.

.

.

coNtRAto

NúM. Do coNtRAto: 058/2022-MP/PA
iNExiGiBiLiDADE DE LicitAção N. 006/2022-MP/PA.

Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa NP 
tecNologia e gestÃo de dados ltda (cNPj nº 07.797.967/0001-95)
objeto: fornecimento de 02 (duas) assinaturas de serviço de acesso on-li-
ne ao sistema informatizado de pesquisa de preços – baNco de PreÇos.
data da assinatura: 19/04/2022
vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023.
valor global: r$ 19.270,00 (dezenove mil, duzentos e setenta reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. elemento de 
despesa: 3390-39; fonte: 0101. fonte: 0301
foro: justiça estadual do Pará, comarca de belém.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 787624

tERMo ADitivo A coNtRAto
.

ExtRAto DE tERMo ADitivo Ao coNtRAto
NúM. Do tERMo ADitivo: 3º

NúM. Do coNtRAto: 058/2019-MP/PA.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa r. b. taverNard eireli.
objeto do contrato: prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo mão-de-obra e fornecimento de peças de reposição, 
dos sistemas de detecção de fumaça e alarmes de incêndios, instalados em 
prédios pertencentes ao Ministério Público do estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contra-
to por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei nº 
8.666/1993 c/c cláusula Nona, item 9.1. do contrato.
data de assinatura: 19/04/2022
vigência do aditamento: 17/05/2022 a 16/05/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor geral de justiça.

Protocolo: 787652
.
.

APostiLAMENto
.

ExtRAto DE APostiLAMENto
NúM. Do coNtRAto: 101/2018-MP/PA (Nº EQuAtoRiAL - 

1027053851).
Núm. da apostila: 004
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa eqUatorial 
Pará distribUidora de eNergia s/a.
objeto do contrato: regular o uso do sistema de distribuição de energia elé-
trica -cUsd, para suprir o Prédio da Promotoria de justiça de castanhal/Pa.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela 
empresa, a partir de 01/10/2022, com a qual consente o MiNistÉrio 
PÚblico do estado do Pará, conforme disciplinado no subitem 3.2, 
cláusula terceira, Parte ii, do contrato nº 101/2018-MP/Pa.
data de assinatura: 19/04/2022
vigência: 01/10/2022 a 31/09/2023.
ordenador responsável: dr. césar bechara Nader Mattar júnior.

Protocolo: 787678
ExtRAto DE APostiLAMENto

NúM. Do coNtRAto: 81/2017-MP/PA.
Núm. do apostilamento: 3.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa serviceliNe 
coMÉrcio e serviÇos esPecializados ltda – Me.
data de assinatura: 19/04/2022.
Justificativa: Retificação na Cláusula Terceira do 8º Termo Aditivo ao Con-
trato 81/2017, para fins de correção da Classificação orçamentária, con-
forme a seguir:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
elemento de despesa: 3390-37 – locação de Mão de obra.
elemento de despesa: 3390-92 – despesas de exercícios anteriores.
fonte: 0101 – recursos ordinários
fonte: 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 787539
ExtRAto DE APostiLAMENto

NúM. Do coNtRAto: 108/2017-MP/PA.
Núm. do apostilamento: 3.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa serviceliNe 
coMÉrcio e serviÇos esPecializados ltda – Me.
data de assinatura: 19/04/2022.
Justificativa: Retificação na Cláusula Terceira do 8º Termo Aditivo ao Con-
trato 108/2017, para fins de correção da Classificação orçamentária, con-
forme a seguir:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
elemento de despesa: 3390-37 – locação de Mão de obra.
elemento de despesa: 3390-92 – despesas de exercícios anteriores.
fonte: 0101 – recursos ordinários
fonte: 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 787543
ExtRAto DE APostiLAMENto

NúM. Do coNtRAto: 107/2017-MP/PA.
Núm. do apostilamento: 3.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa serviceliNe 
coMÉrcio e serviÇos esPecializados ltda – Me.
data de assinatura: 19/04/2022.
Justificativa: Retificação do número do Contrato no preâmbulo do 8º Termo 
aditivo ao contrato 107/2017
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 787531
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ExtRAto DE APostiLAMENto
NúM. Do coNtRAto: 090/2017-MP/PA.

Núm. do apostilamento: 3.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa serviceliNe 
coMÉrcio e serviÇos esPecializados ltda – Me.
data de assinatura: 19/04/2022.
Justificativa: Retificação do número do Contrato no preâmbulo do 8º Termo 
aditivo ao contrato 090/2017.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça

Protocolo: 787532
ExtRAto DE APostiLAMENto

NúM. Do coNtRAto: 106/2017-MP/PA.
Núm. do apostilamento: 2.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa serviceliNe 
coMÉrcio e serviÇos esPecializados ltda – Me.
data de assinatura: 19/04/2022.
Justificativa: Retificação do número do Contrato no preâmbulo do 8º Termo 
aditivo ao contrato 106/2017.
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça

Protocolo: 787536
ExtRAto DE APostiLAMENto

NúM. Do coNtRAto: 083/2017-MP/PA.
Núm. do apostilamento: 2.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa serviceliNe 
coMÉrcio e serviÇos esPecializados ltda – Me.
data de assinatura: 19/04/2022.
Justificativa: Retificação do número do Contrato no preâmbulo do 8º Termo 
aditivo ao contrato 083/2017
ordenador responsável: dr. cesar bechara Nader Mattar junior, Procura-
dor-geral de justiça.

Protocolo: 787529

suPRiMENto DE fuNDo
PoRtARiA Nº 1858/2022-MP/PGJ

o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria Nº 074/2015-MP/Pgj,
r e s o l v e: coNceder a briaNNe silva brito, aUxiliar de adMi-
NistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2147, lotada na Promotoria de justiça de 
São Geraldo do Araguaia, a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e duzen-
tos 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$ 700,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - 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 1859/2022-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 aldaY goMes MartiNs, aUxiliar de ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2883, lotada na Promotoria de justiça 
Almeirim, Distrito de Monte Dourado, a importância de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.000,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

PoRtARiA Nº 1860/2022-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 KlaUber saNtos dos saNtos jÚNior, 
assessor de Pj de 1ª eNtrâNcia, Matrícula n.º 999.2887, lotado na 
Promotoria de Justiça de Salvaterra, a importância de R$ 600,00 (seiscen-
tos 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$ 600,00
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 1861/2022-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 josciele vieira dos reis lacerda, aUxiliar de 
adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2121, lotada na Promotoria de justiça de sa-
linópolis, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas 
de Pronto Pagamento, período de aplicação 12/4 até 11/6/2022, 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 1862/2022-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 jesUs, aUxiliar de serviÇos gerais, 
Matrícula n.º 999.2537, lotado na Promotoria de justiça de Novo repartimento, a 
importância de R$ 200,00 (duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto 
Pagamento, período de aplicação 12/4 até 11/6/2022, 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$ 200,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

PoRtARiA Nº 1863/2022-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 edirsoN oliveira da silva, aUxiliar de adMi-
NistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2077, lotado na Promotoria de justiça de Ponta de 
Pedras, a importância de R$ 1.000,00 (hum 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$ 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 1864/2022-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 ádrea NaYara goNcalves saMPaio, aUxi-
liar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2701, lotada na Promotoria 
de Justiça de Juruti, a importância de R$ 1.000,00 (hum 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$ 500,00
3390-39 - o.s. terceiros - P. jurídica - 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 1865/2022-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 aldaY goMes MartiNs, aUxiliar de ad-
MiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2883, lotada na Promotoria de justiça 
Almeirim, Distrito de Monte Dourado, 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$ 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
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PoRtARiA Nº 1866/2022-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 MarloN KlebsoN de alMeida abdoN, aU-
xiliar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2521, lotado na Promotoria 
de Justiça de Chaves, a importância de R$ 1.630,00 (hum mil, seiscentos e 
trinta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 5/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.630,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

PoRtARiA Nº 1867/2022-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 de NazarÉ da costa bastos, aUxi-
liar de adMiNistraÇÃo, Matrícula n.º 999.2624, lotada na Promotoria 
de Justiça de São Domingos do Capim, a importância de R$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 1º/4 até 29/4/2022, conforme abaixo:
PrograMa de trabalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrsos 0101000000
NatUreza da desPesa
3390-36 - o.s. terceiros - P. física - r$ 1.200,00
obs: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 29/4/2022.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belÉM, 19 de abril de 2022.
Marcio roberto silva MeNezes
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

Protocolo: 787533

outRAs MAtéRiAs

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 052/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 052/2021-MP/Pa
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa eba of-
fice coMercio de MaqUiNas Para escritorio ltda (cNPj nº 
09.015.414/0001-69).
objeto: registro de PreÇos Para aqUisiÇÃo de fragMeNtadora de PaPel.
data da assinatura: 21/10/2021.
vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Preços registrados: 

itEM Especificações Técnicas Mínimas unidade Quantidade 
estimada

Preço uni-
tário 

valor total 
Máximo do 

item

01

fragMeNtadora P4:
- corte de papel com nível de segurança P4 

(norma diN 66.399);
- abertura para inserção de folhas: 220 a 

240mm;
- capacidade para fragmentar 15 folhas a4 

de 75g/m²;
- fragmentar cartões, cd/dvd;
- Lâminas de corte em metal;

- Bloqueio de acesso às lâminas;
- engrenagens e pentes raspadores em metal 

ou mistos;
- Nível de ruído máximo de 65 db/a;

- Proteção térmica do motor;
- voltagem 110v;

- recipiente coletor com capacidade mínima 
de 30 litros;

- gabinete metálico ou em plástico de 
engenharia;

- base com rodízios para locomoção;
- acionamento com tecla liga/desliga;

- sensor automático de presença de papel;
- reversão automática;

- sensor de ausência de cesto;
- sensor de cesto cheio;

- sensor de superaquecimento;
- Proteção contra sobrecarga e superaque-

cimento;
- funcionamento ininterrupto mínimo: 20 min;
- Nenhuma parte do equipamento poderá ter 

rebarbas ou outros elementos cortantes;
- Manual em português.

Marca: security / modelo: s-16 New

Unid 30 r$ 2.200,00 r$ 66.000,00

endereço da contratada: rua Major sertório 212, cj. 51 – centro, são Paulo – sP, 
CEP: 01222-901, telefone: (11) 3129-3202, e-mail: governo@ebaoffice.com.br.
ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jÚNior.

Protocolo: 719809

ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 053/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 052/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa coMercio flex 
eireli (cNPj nº 41.819.055/0001-05).
objeto: registro de PreÇos Para aqUisiÇÃo de aParelHo telefôNico 
aNalÓgico.
data da assinatura: 21/10/2021.
vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Preços registrados: 

itEM Especificações Técnicas Mínimas unidade Quantidade 
estimada

Preço uni-
tário 

valor total 
Máximo do 

item

02

aParelHo telefôNico aNalÓgico, regula-
gem de discagem no modo tom ou pulse, dis-
ponibilidade das funções mute (mudo), redial 
e flash, ajuste de volume, alimentação linha 

telefônica compatível com a central telefônica 
pública/pabx, cabo de ligação na linha com no 
mínimo 2,5m, cor preto ou grafite, aparelho 

homologado pela anatel. Marca/Modelo: 
intelbras / Pleno.

Unid 350 55,10 r$ 19.285,00

Endereço da Contratada: Rua 93, nº 297, Setor Sul, Goiânia – Go – CEP: 74.083-
120, telefone: (62) 9-82545532 / 3609 – 9486, e-mail: flex.vendas@outlook.com.
ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jÚNior.
foro: belém.

Protocolo: 719822
ExtRAto DE AtA DE REGistRo DE PREços

(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº. da ata de registro de Preços: 055/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico nº 052/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do estado do Pará e a empresa dadb eqUiPa-
MeNtos e serviÇos de iNforMatica ltda (cNPj/Mf nº 12.980.808/0001-61,).
objeto: registro de PreÇos Para aqUisiÇÃo de aParelHo telefô-
Nico coM teclado e Headset.
data da assinatura: 21/10/2021.
vigência: 22/10/2021 a 22/10/2022.
Preços registrados: 

itEM Especificações Técnicas Mínimas unidade Quantidade 
estimada

Preço unitá-
rio Máximo

valor total 
Máximo do 

item

04

aParelHo telefôNico coM teclado e 
HEADSET tipo fone headset c/ tubo flexível. 
características adicionais: chave headset faz 
função gancho do telefone padrão, acessório 

modular jack rj11 (6x4) para conexão cabo de 
linha, tempo de flash 100, 300 e 600ms, teclas 
flash, mute, redial, led para identificadores de 
on/off e mute, aparelho homologado pela Ana-
tel. Marca / Modelo: elgin / Hst-6000 Preto.

Unid 20 r$166,00 r$3.320,00

endereço da contratada: sia sUl, qd. 5-c, ae 11, N. 110, ed. tassUla, 
sala 204, zoNa iNdUstrial, ceP: 71.200-055, brasilia/df, telefone nº 
(61) 3233-1052 / 8450-6131, e-mail: comercial@7ba.com.br.
ordenador responsável: cesar becHara Nader Mattar jÚNior.
foro: belém.

Protocolo: 719837
PoRtARiA Nº 1868/2022-MP/PGJ

o ProcUrador-geral de jUstiÇa, usando de suas atribuições legais;
considerando que o Ministério Público é titular da ação penal pública, con-
forme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal;
considerando o inquérito Policial de nº 0801806-65.2022.8.14.0401,
r e s o l v e:
desigNar o excelentíssimo senhor roberto antônio Pereira de souza, ti-
tular do 2º cargo de Promotor de justiça criminal de belém, para atuar 
nos autos do inquérito Policial nº 0801806-65.2022.8.14.0401 (siMP nº 
005466-003/2022) na condição de longa manus da Procuradoria-geral de 
justiça, nos termos do art. 28 do cPP, prossiga com a demanda e ofereça 
a devida denúncia em desfavor do indiciado, pela prática do crime previsto 
no art. 155, do código Penal, em razão das fundamentações apresentadas.
PUbliqUe-se, registre-se e cUMPra-se.
 ProcUradoria-geral de jUstiÇa.
 belém, 20 de abril de 2022.
cesar becHara Nader Mattar jUNior
ProcUrador-geral de jUstiÇa

Protocolo: 787444
PoRtARiA Nº 0218/2022-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:
edsoN goMes de agUiar silva - Período: 12/04/2022 - gedoc nº 117251/2022
rita de cassia correa lobato PiNto - Período: 07/04/2022 - gedoc 
nº 116879/2022
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: 787993
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MuNicíPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE ABAEtEtuBA/PA
ExtRAto DE tERMo ADitivo 

DEcoRRENtE: DisPENsA DE LicitAção Nº 004/2021 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/ secretaria Municipal de 
administração. objeto: termo aditivo de Prorrogação de Prazo da locação 
de Móvel Para funcionamento da defesa civil do Município de abaetetuba/
Pa. origem: contrato nº 2021/026. contratado: francildo da silva ferreira, 
portador do cPf: nº 463.239.022-49. 1º termo aditivo referente à Pror-
rogação de Prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 16 de 
março de 2022 a 16 de março de 2023 nos termos art. 57, ii, § 2º da lei 
8.666/93. Raimunda Rosa Rodrigues carvalho - secretária Munici-
pal de Administração.

Protocolo: 788057
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE AcARA
Aviso DE PRoRRoGAçAo-PREGAoo

o Município de Acará/Pa torna público, a quem possa interessar, Pror-
rogaÇÃo da sessão de abertura do Pregao eletroNico nº 022/2022, 
cujo objeto: registro de PreÇo Para fUtUra e eveNtUal aqUisiÇÃo 
de Materiais e iNsUMos odoNtolÓgicos, objetivaNdo ateNder as 
Necessidades da secretaria MUNiciPal de saÚde do MUNicÍPio 
de acará/Pa. iNforMaMos que a sessão de abertura será Prorroga-
da para o dia 28 de Março de 2022 as 09:00h (Horário de brasília) com 
base no princípio da conveniência e oportunidade da administração. edital 
disponível: https://acara.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br 
Uasg: 980403, Portal tcM/Pa, setor de licitações: travessa são josé nº 
120 Praça da Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2021@gmail.com. PEDRo PAuLo GouvEA DE MoRAEs. Prefeito 
Municipal.

Aviso DE HoMoLoGAção
A Prefeitura Municipal de Acará/PA torna público a homologação do 
Pregão eletrônico nº 006/2022, para registro de PreÇo Para fUtUra e 
eveNtUalcoNtrataÇÃo de eMPresa Para PrestaÇÃo de serviÇos de 
lavageNs e HigieNizaÇÃo de veÍcUlos leves, Pesados e Motocicle-
tas, visaNdo o ateNdiMeNto das Necessidades da PrefeitUra MU-
NiciPal, secretarias e fUNdos MUNiciPais de acará/Pa. vencedor: N s 
coNstrUÇoes PerfUraÇao e serviÇos eireli cNPj: 31.160.528/0001-
51 valor r$ 711.030,00 (setecentos e onze Mil, trinta reais).

Pedro Paulo Gouvea Moraes
Prefeito Municipal.

Protocolo: 788058
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE AfuÁ
Aviso DE DisPENsA DE LicitAção

DisPENsA DE LicitAção N.º 0101022/2022
REcoNHEço a dispensa de licitação fundamentada no art. 25, inciso ii, 
da lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores 
e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a con-
tratação da empresa saNtos coNtabilidade e coNsUltoria de ser-
viÇios PÚblicos e Privados eireli, cNPj: 32.474.246/0001-91, valor 
r$ 30.000,00 (trinta mil  reais), referente à contratação de empresa es-
pecializada para PrestaÇÃo de serviÇo tÉcNico PtofissioNal esPe-
cializado de assessoria e coNsUltoria coNtábil, Nas aÇÕes da 
gestÃo e Nas atividades do execUtivo MUNiciPal, no Município de 
afUá, estado do Pará. ratifico, conforme prescreve o art. 26 do estatuto 
das licitações, o despacho da ilma. sra. rosileY caNela de Melo, Presi-
dente da comissão de licitação, determinando que se proceda a publicação 
do devido extrato. cumpra-se. afuá/Pa, 07 de janeiro de 2022. odimar 
Wanderley salomão, Prefeito Municipal de Afuá. ordenador de Despesa.

DisPENsA DE LicitAção N.º 012/2022
REcoNHEço a dispensa de licitação fundamentada no art. 75, inciso ii, 
da Lei n.º 14.133/2021, e suas atualizações posteriores e em consonância 
com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empre-

sa Parizi coMÉrcio de briNqUedos edUcativos eireli - Me, cNPj: 
05.126.690/0001-43, valor r$ 40.855,50 (quarenta mil oitocentos e cin-
quenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente à coNtrataÇÃo de 
eMPresa Para forNeciMeNto de Materiais edUcativos Para ateN-
der a edUcaÇÃo esPecial.
RAtifico, conforme prescreve o art. 26 do estatuto das licitações, o 
despacho da ilma. sra. rosileY caNela de Melo, Presidente da comis-
são de licitação, determinando que se proceda a publicação do devido ex-
trato. cumpra-se. afuá/Pa, 23 de março de 2022, Kelly cristina dos santos 
salomão, secretária Municipal de Educação, ordenadora de Despesa.

tERMo DE DistRAto coNtRAtuAL
coNtRAto Nº 1.677/2020

coNtRAtANtE: PREfEituRA MuNiciPAL DE AfuÁ
coNtratada: empresa j. P. coMÉrcio de MÓveis eireli ltda.
rescindido unilateralmente pela Prefeitura Municipal de afuá/sMe, aten-
dida a conveniência administrativa e situações previstas no art. 78 e 79 
da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. afuá, 30 de março de 2022. 
oDiMAR WANDERLEY sALoMão. ordenador de Despesa.

tERMo DE REscisão DE coNtRAto
coNtRAto Nº 230/2020

coNtrataNte: MUNicÍPio de afUá/fUNdo MUNiciPal de gestÃo da 
MoviMeNtaÇÃo dos recUrsos do fUNdeb.
coNtratada: empresa eqUatorial eNgeNHaria eireli.
objeto: rescisão do contrato de Prestação de serviços, celebrado em 11 
de abril de 2022. secretária KELLY cRistiNA Dos sANtos sALo-
Mão, ordenadora de Despesa.

PREfEituRA MuNiciPAL DE AfuÁ
REsuLtADo fiNAL PREGão ELEtRoNico Nº 004/2022

A comissão Permanentes de Licitação, informa aos interessados o 
resultado final do Pregão eletrônico nº 004/2022, objeto: registro de 
Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados aos 
Programas de alimentação escolar, quando deles o fundo Municipal de 
educação necessitar. empresa vencedora: abraNtes coMercial ltda, 
cNPj 03.813.143/0001-00, iteNs 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 
26, 27, 29, 36, 38, totalizando o valor de r$ 2.871.130,00 (dois milhões, 
oitocentos e setenta e um mil, cento e trinta reais); declaro os itens fra-
cassados: 1,7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

afuá/Pa, 19 de abril de 2022.
MÁRcio ANtoNio fERREiRA NERY

Pregoeiro
Protocolo: 788059

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE cAPANEMA
Aviso DE RAtificAção 

iNExiGiBiLiDADE Nº 012-2022. iNx. Nº 6/2022-012 
objeto: Contratação de serviços técnicos Profissionais de Apoio ao Setor 
de contabilidade da secretaria Municipal de educação do Município de ca-
panema/Pa especificamente na Elaboração e Transmissão do SIOPE, RREO, 
RGF via SICONFI com fito a integrar o quadro técnico da referida Secretaria 
Municipal. contratado: alberto de oliveira souza, cPf nº 449.748.762-87. 
fundamento legal: art. 25, inciso ii c/c com art. 13, inciso iii da lei fe-
deral nº 8.666/93. vigência: 12 (doze) meses. valor global: r$ 54.000,00. 
Ratificação em: 05/04/2022. francisco ferreira freitas Neto, Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 788060

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE
.

MuNiciPio DE cuMARu Do NoRtE - PA
ExtRAto DE DEsAPRoPRiAção AMiGÁvEL

Processo de Desapropriação 002/2022. Decreto n° 056/2022, de 
07 de abril de 2022, desapropria direito de propriedade sobre área urba-
na de 3.600 m², para construção de uma creche municipal, pelo valor de 
r$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) - Desapropriado:  
turibio Rodrigues Alves. Desapropriante: Município de cumaru do 
Norte- PA. 08 DE ABRiL DE 2022.

Processo de Desapropriação 003/2022. DEcREto N°055/2022, DE 
13 DE ABRiL DE 2022, desapropria direito de posse sobre área urba-
na de 1.775m², para a construção de um terminal rodoviário, pelo valor 
de r$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) - desapropriado: josÉ 
MartiNs NUNes. Desapropriante: Município de cumaru do Norte-
PA. cumaru do Norte-PA, 13 de abril de 2022.

Protocolo: 788061
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ
.

iNtiMAção PoR EDitAL
Na condição de Presidente da comissão de Processo administrativo disci-
plinar, designado por meio da Portaria nº 177/2021, de 19 (dezenove) de 
março de 2021, tendo findado o prazo para manifestação previa, INTIMO 
via edital o servidor aldair da costa Maria jUNior, a comparecer no 
dia 27 de abril de 2022 às 10h na sede da prefeitura Municipal de curuçá/
PA, a fim de prestar depoimento sobre a apuração de possível abandono de 
cargo público sem qualquer justificativa.

ELEN RoDRiGo costA AMARAL-Presidente cPad
Protocolo: 788062

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FARO
.

MuNicíPio DE fARo - PA
“ERRAtA” REfERENtE À PuBLicAção DA PREfEituRA MuNiciPAL 
DE fARo-PA do dia 08/04/2022 do diário oficial do estado do 
Pará, oNDE sE Lê “o M. faro realizara No dia 22/04/22 Às 10:00 
Hrs P.e. N 2022/10”, Lê-sE “o M. faro realizara No dia 02/05/22 Às 
10:00 Hrs P.e. N 2022/10 objeto: PregÃo eletroNico Para regis-
tro de PreÇos Para a coNtrataÇÃo de eMPresa Para aqUisiÇÃo de 
Materiais de coNstrUÇÃo, Materiais HidraUlicos, ferraMeNtas e 
Materiais de segUraNÇa Para ateNder as Necessidades da PMf, 
seMed e deMais fUNdos de faro.” acompanhar no: https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/18/.

Protocolo: 788063
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ
.

ExtRAto DE coNtRAto
PREGão ELEtRoNico: Nº PE 12/2022-PMGP

objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada no for-
necimento diário de refeições prontas do tipo self-service, marmitex e coffe 
breaK, para atender as demandas das secretarias no limite urbano do muni-
cípio de goianésia do Pará. contratante: secretaria Municipal de saúde - sMs, 
cNPj: nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220151, valor r$ 22.368,00; 
Prefeitura Municipal de goianésia do Pará - PMgP, cNPj: 83.211.433/00014-
13, contrato nº 20220152, valor r$ 129.045,00; secretaria Municipal de assis-
tência social - seMas, cNPj nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220153, 
valor r$ 34.213,50; secretaria Municipal de educação - seMed, cNPj: nº 
27.400.285/0001-04, contrato nº 20220154, valor r$ 68.427,00; secretaria 
Municipal de Meio ambiente - seMMa, cNPj nº 19.998.060/0001-73, contra-
to nº 20220155, valor r$ 45.927,00; coNtratada: sHaNgaY servicos 
e coM eireli, cNPj: 15.674.614/0001-26; coNtrataNte: sMs, cNPj: 
nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220156, valor r$ 6.060,00; PMgP, 
cNPj: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220157, valor r$ 96.960,00; 
seMas, cNPj nº 18.367.597/0001-81, contrato nº 20220158, valor r$ 
18.180,00; seMed, cNPj: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20220159, 
valor r$ 60.600,00; seMMa, cNPj nº 19.998.060/0001-73, contrato nº 
20220160, valor r$ 12.120,00. coNtratada: brUNa da rocHa oliveira-
Me 19.596.528/0001-01; data de assinatura: 20/04/2022. francisco David 
Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 788065
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA
.

Aviso DE REPuBLicAção
A Prefeitura Municipal de itupiranga-Pá, por intermédio do pregoeiro 
e equipe de apoio, designados pela portaria nº 202/2022, vem rePUbli-
car a licitação nos termos da lei federal 10.520/2002-lei, decreto nº 
10.024, e lei federal 8.666/93. tipo: Menor Preço Por item. Modalidade: 
Pregão. forma: eletrônica Nº Pe 07/2022 PMi. objeto: sisteMa de re-
gistro de PreÇos - srP-Para eveNtUal aqUisiÇÃo de ágUa MiNe-
ral NatUral. abertura: 04/05/2022 às 08h30. devido a erro em relação 
ao quantitativo dos itens publicados no portal de compras publicas edital 
estará disponível nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo e-mail itupiranga.licita@gmail.com e 
também através da equipe de pregão, na sala da cPl av. 14 de julho, 12, 
centro, no horário de expediente.

itupiranga, 19 de abril de 2022
inacio dos santos silva-Pregoeiro.

Protocolo: 788066

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ
.

tERMo ADitivo DE PRAzo Ao coNtRAto 
ADMiNistRAtivo Nº 477/2020-fMs/PMM 

Processo Administrativo nº 18.481/2021-PMM, autuado na modali-
dade toMada de PreÇos Nº 042/2021-cel/sevoP/PMM. objeto do con-
trato: coNstrUtora qUebec eireli inscrita no cNPj - cadastro Nacional 
de Pessoas jurídicas sob Nº 23.831.406.0001/11. contrato tem como ob-
jeto a contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação do 
posto de saúde Pedro cavalcante, localizado na rodovia transamazônica, 
332, bairro amapá, zona Urbana do Município de Marabá-Pa. dotações 
orçamentarias: 1009001201.10.301.0082.1.013-infraestrutura na saúde; 
elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações. data da assi-
NatUra 08 de abril de 2022. Luciano Lopes Dias - secretário Munici-
pal de saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 788067

ExtRAto coNtRAto N° 035/2022/fccM 
Processo Nº 15613/2021/cEL/fccM, PREGão PREsENciAL (sRP) 
Nº 007/2021-cEL/fccM - vencedora: HereNio dos saNtos coMer-
cio e iMPortaÇÃo ltda eireli -, cNPj no 12.283.935/0001-01, perfa-
zendo um valor total de r$ 171.983,90 (cento e setenta e um mil nove-
centos e oitenta e três reais e noventa centavos). vigência: 31/12/2022, 
assinado: 20/04/2022. recurso próprio. vanda Régia Américo Gomes- 
Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

ExtRAto coNtRAto N° 036/2022/fccM, 
Processo Nº 24.115/2021-PMM, PP - sRP n° 016/2021/cEL/fccM - vence-
dora: re rocHa coMercio e serviÇos ltda - ePP, cNPj 07.984.683/0001-
08, perfazendo um valor total de r$ 58.514,00 (cinquenta e oito mil qui-
nhentos e quatorze reais). vigência: 31/12/2022, assinado: 19/04/2022, 
recurso oriundo do contrato fccM e a empresa vale. vanda Régia Amé-
rico Gomes- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 788068

ExtRAto DA os 05/2022 Ao coNtRAto N° 5900074692 
firmado entre a vale e  fccM, vigência até dia 29/07/2022, assinada em 
14/04/2022, valor total dos serviços r$ 34.056,38 (trinta e quatro mil cin-
quenta e seis reais e trinta e oito centavos), valor total para despesas de 
r$ 9.490,00 (nove mil reais e quatrocentos e noventa centavos) perfazendo 
um valor total de r$ 43.546,38 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e 
seis reais e trinta e oito centavos) vanda Régia Américo Gomes- Presi-
dente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 788069

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE viAção E oBRAs PúBLicAs

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 223/2022/sEvoP 
Processo Administrativo nº 3.411/2022-cel/sevoP/PMM, autuado na 
modalidade PregÃo PreseNcial (srP) Nº 010/2022-cel/PMM, que ge-
rou a ata de registro de Preços Nº 041/2022-cel/sevoP/PMM, objeto: 
aqUisiÇÃo de UNiforMes, para atender às necessidades da secretaria 
Municipal de viação e obras Públicas - sevoP. empresa:  v g de soUsa 
ferreira - cNPj: 23.912.114/0001-03; valor r$ 24.000,00 (vinte e qua-
tro mil reais), assinatura 19/04/2022 vigência: 31/12/2022. fábio car-
doso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 788070

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARABÁ
sEcREtARiA MuNiciPAL DE MEio AMBiENtE

ExtRAto Ao coNtRAto Nº 221/2022/sEMMA 
Processo Administrativo nº 17.396/2021-cel/sevoP/PMM, autuado 
na modalidade toMada de PreÇo Nº 038/2021-cel/sevoP/PMM, objeto: 
coNtrataÇÃo de eMPresa de eNgeNHaria Para execUÇÃo das obras 
de reforMa e aMPliaÇÃo da secretaria MUNiciPal de Meio aMbieN-
te - seMMa, localizada Na aveNida aMazôNia, s/N, agrÓPolis do 
iNcra, bairro aMaPá, No MUNicÍPio de Marabá/Pa. empresa:  Wf liMa 
eNgeNHaria eireli - cNPj: 27.260.556/0001-73; valor r$ 2.198.501,60 
(dois milhões, cento e noventa e oito mil e quinhentos e um reais e sessenta 
centavos), assinatura 20/04/2022 vigência: 20/06/2023. Rubens Borges 
sampaio, secretário Municipal de Meio Ambiente.

Protocolo: 788072
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM
.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços
PARtEs: PREfEituRA MuNiciPAL DE MARAPANiM/PÁ

oRiGEM: PREGão ELEtRôNico sRP Nº 05-2022
objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal locaÇÃo de MáqUiNas 
Pesadas e veÍcUlos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal, 
secretarias vinculadas e das secretarias Municipais de trabalho e Promo-
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ção social, saúde e educação, em favor das empresas: eMPresa: terra 
lUz coNstrUÇÕes e serviÇos ltda, inscrita no cNPj 14.045.720/0001-
88, valor global r$ 3.643.800,00; Prazo de vigência da ata de registro de 
Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. data da 
assinatura: 13 de abril de 2022.

ExtRAto DE coNtRAtos
PARtEs: PREfEituRA MuNiciPAL DE MARAPANiM/PÁ

oRiGEM: PREGão ELEtRôNico sRP Nº 05-2022
objeto: registro de PreÇo Para eveNtUal locaÇÃo de MáqUiNas Pe-
sadas e veÍcUlos, para atender a demanda da Prefeitura Municipal, secre-
tarias vinculadas e das secretarias Municipais de trabalho e Promoção social, 
saúde e educação. empresa, Número e valores do contrato: eMPresa: ter-
ra lUz coNstrUÇÕes e serviÇos ltda, inscrita no cNPj 14.045.720/0001-
88 - fMe-coNtrato Nº 20220065-valor global: r$ 37.800,00;
secretaria MUNiciPal de saÚde - coNtrato Nº 20220066-valor 
global: r$156.600,00; PMM- coNtrato Nº 20220067- valor global: r$ 
1.110.600,00; vigência: 14/04/2022 a 13/04/2023.

Aviso DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico sRP Nº 05-2022

comunicamos aos interessados que foi homologado o Pregão eletrônico 
srP nº 05-2022, tendo por objeto o registro de PreÇo Para eveNtUal 
locaÇÃo de MáqUiNas Pesadas e veÍcUlos, para atender a demanda 
da Prefeitura Municipal, secretarias vinculadas e das secretarias Muni-
cipais de trabalho e Promoção social, saúde e educação, as empresas: 
eMPresa terra lUz coNstrUÇÕes e serviÇos ltda, inscrita no cNPj 
14.045.720/0001-88, valor global r$ 3.643.800,00.

cLEitoN ANDERsoN fERREiRA DiAs
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 788073

PREfEituRA MuNiciPAL DE MARAPANiM/PA
REsuLtADo DE JuLGAMENto toMADA DE PREço Nº 01/2022

A Prefeitura Municipal de Marapanim(PA) através da comissão Per-
manente de licitação, torna público para o conhecimento dos interessados 
o resUltado do jUlgaMeNto da  tomada de Preço nº 01/2022, tendo 
como objeto a coNstrUÇÃo de UMa qUadra PoliesPortiva coberta, 
localizada Na rUa NelsoN assis, esqUiNa coM a rUa da caixa 
d’agUa, fazeNdiNHa, No MUNicÍPio de MaraPaNiM-Pa. após subme-
tidos às conferências do setor de engenharia e da comissão de licitação 
do município, foi desclassifica a empresa MUlti liNK eNgeNHaria 
eireli, por não atender as exigências do item 10 do edital; e foi classi-
ficada a proposta da empresa: ferreira & PaNtoja coNsUltoria e 
coNstrUcao ltda, inscrita sob cNPj nº 14.699.252/0001-65.declara a 
empresa veNcedora do certame no valor global total de com o valor de 
r$ 489.846,47 (quatrocentos e oitenta e Nove Mil, oitocentos e quarenta 
e seis reais e quarenta e sete centavos). em remate, com fulcro no art. 
109, i, “b” da lei nº. 8.666/93, abrimos o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
eventual interposição de recursos.

cleiton Anderson ferreira Dias
Prefeito Municipal

Protocolo: 788074
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUANÁ
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE MuANÁ
REPuBLicADo PARA coRRiGiR  iNcoNsistêNciAs No DEcREto 

LEGisLAtivo PuBLicADo ANtERioRMENtE
DEcREto nº 038/2021 - GAB/PMM DE, 29 de Janeiro de 2021

Prorroga o Estado de calamidade Pública instituído pelo decreto n.º 
70/2020 e dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidémico 
de coronavírus (covid-19), no Município de  Muaná-Pa
o PREfEito MuNiciPAL DE MuANÁ, no exercício da atribuição legal 
que lhe confere o art 92. IX da Lei Orgânica do Município.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde de Importância In-
ternacional pela organização Mundial da saúde em 30 de janeiro de 2020, 
em decorrência da infecção Humana pelo novo (covid-19);
considerando a lei federal n° 3.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional decor-
rente da covid-19 responsável pelo surto de 2020 e novo surto em 2021;
considerando o disposto na lei federal n° 8.080/1990 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 disposto na lei federal no 8,666/1993, que o art.
37, inciso xxi, da constituição federal, institui normas pata licitações e da 
administração Pública e dá outras providências;
considerando a decreto n. 609 de 16 de março de 2020 do governo do es-
tado do Pará, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus covid-19;
considerando o decreto legislativo n. 0 06 de 2020 do senado federal que 
reconhece o estado de calamidade pública no território brasileiro;
considerando o decreto legislativo n.0 02 de 2020 da assembleia legislativa 
do estado do Pará que reconhece o estado de pública no território paraense;

considerando a necessidade de mitigação de disseminação da doença em 
dos elevados riscos de saúde pública;
considerando o novo surto do covid 19 e a troca de bandeira para cor 
laranja na ilha do Marajó em janeiro de 2021;
Considerando que as finanças públicas e as metas fiscais presente exercí-
cio, em decorrência das ações emergenciais necessárias para o combate a 
pandemia poderão ser comprometidas no Município;
DEcREtA:
art. 1º. fica Prorrogado o estado de calamidade Pública Município de Mua-
ná para enfrentamento da pandemia decorrente da covid-19, instituído 
inicialmente pelo decreto de calamidade Pública n.º 70/2020.
art. 2°. 0 Poder executivo Municipal solicitará, por meio de mensagem 
encaminhada à assembleia legislativa do estado do Pará, a homologação 
do presente decreto, na forma como determinar o artigo 65 da lei de res-
ponsabilidade fiscal.
art. 3°. Para o enfrentamento do estado de calamidade pública ora decla-
rado, ficam estabelecidas as seguintes medidas:
i - Poderão ser requisitados bens e serviços das pessoas naturais e jurídicas, 
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa:
ii - Nos termos do art. 24, da lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, auto-
rizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados 
ao enfrentamento da calamidade pública.
III Art. 4°. Confirmada a infecção ou a suspeita de contaminação pela 
covid-19 ou outra doença, o servidor será imediatamente afastado de 
suas atividades laborais, devendo, posteriormente, fazer as comprovações 
necessárias junto a administração Pública.
art. 5°. caberá ao gestor municipal adotar todas as providências legais  
ao seu alcance visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes públi-
cos e frequentadores das repartições públicas aos riscos de contágio pela  
covid-19, em especial, no período da calamidade pública, as medidas 
servidores ao regime de trabalho remoto, enquanto durar a situação de 
calamidade.
1° Por decisão do titular do órgão da administração direta e indireta, o 
disposto neste artigo não será aplicado aos servidores lotados  em unida-
des que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários para o 
combate da pandemia.
§ 2° os servidores afastados na forma deste artigo deverão permanecer 
em seus domicílios.
art. 7° a instituição do regime de trabalho remoto de que trata o art. 50 no 
período de estado de calamidade pública está condicionada:
I - A manutenção diária nos órgãos públicos de servidores suficientes para 
garantir o funcionamento das atividades essenciais dos mesmos;
ii - a inexistência de prejuízo ao serviço;
Parágrafo único. em caso de ausência de prejuízo ao atendimento à popu-
lação, fica autorizado o serviço de plantão nos órgãos públicos.
art. 8° ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, as férias deferidas ou 
programadas dos servidores das áreas de saúde, segurança urbana e as-
sistência social.
art. 9° ficam vedados, ao longo do período de calamidade pública:
i -afastamentos para viagens ao exterior;
adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou 
realizá-las, caso possível, por meio remoto;
- fixação, pelo período estabelecido no decreto, de condições mais restri-
tas de acesso aos prédios municipais, observadas as dos serviços presta-
dos, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à execução e fruição 
dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário;
- disponibilizar canais telefónicos ou eletrônicos de acesso aos interessa-
dos, como alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de compareci-
mento pessoal nas unidades de atendimento;
- impedir a aglomeração de pessoas no interior dos prédios Municipais.
Parágrafo único. o atendimento ao público deverá ser suspenso em todos 
os órgãos da administração Pública direta e indireta, exceto nas ativida-
des essenciais, como por exemplo áreas de saúdo, segurança urbana e 
assistência social
Art. 11 Nos processos e expedientes administrativos, ficam suspensos to-
dos os prazos regulamentares e legais, enquanto durar o estado de cala-
midade pública.
Parágrafo único. a suspensão prevista no caput deste artigo não se aplica 
às licitações, contratos e instrumentos congêneres.
art. 12 os titulares dos órgãos da administração direta e indireta.
art. 13 este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará  
até o dia 31 de dezembro de 2022.
gabiNete do Prefeito MUNiciPal de MUaNá estado do Para
aos 29 dias do mês de janeiro de 2021.
registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se.

EDER AzEvEDo MAGALHãEs
Prefeito do Município de Muaná-Pa

Protocolo: 788076
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO
.

Aviso DE HoMoLoGAção
toMADA DE PREços Nº 2/2021-003PMPD 

PRocEsso ADMiNistRAtivo N.º 040.2021.01 
oBJEto: coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada eM iMPlaNtaÇÃo 
de obra de arte No caNal ceNtral de PaU d’arco-Pa eM coNfor-
Midade coM as esPecificaÇÕes coNtidas Nos aNexos deste edi-
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tal a autoridade competente, sr. fredsoN Pereira da silva, prefeito 
Municipal de Pau d’arco -Pa, HoMologa a referida tomada de Preço em 
favor da empresa vencedora oliveira ribeiro coNstrUtora e eNge-
NHaria eireli, inscrita no cNPj. 30.321.717/0001-04, com o valor r$ 
247.698,89(duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito 
reais e oitenta e nove centavos).

Pau d’arco - Pa, 20 de abril de 2022
fREDsoN PEREiRA DA siLvA

Prefeito Municipal
Protocolo: 788078

ExtRAto DE tERMo DE HoMoLoGAção
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAu D’ARco-PA

termo de Homologação referente ao PREGão ELEtRoNico sRP Nº 
010/2022-PMPD, Processo n° 015.2022, objeto: registro de Pre-
Ços visaNdo fUtUra coNtrataÇÃo de eMPresa esPecializada eM 
PrestaÇÃo de serviÇos de liNK de acesso iNterNet (fibra Óti-
ca e via rádio) coM iNstalaÇÃo de eqUiPaMeNtos eM regiMe  de 
coModato eM ateNdiMeNto as Necessidades PrefeitUra de PaU 
d’arco/Pa e  sUas secretarias/fUNdos, coNforMe terMo de re-
fereNcia., Homologado as empresas: WM telecoM eireli - cNPN Nº 
22.692.942/0001-10, com o valor r$ 49.020,00, Pelo que HoMologo o 
resultado final. Pau D´arco - PA, 20/04/2022,  fREDsoN PEREiRA DA 
siLvA - Prefeito Municipal.

ExtRAto DA AtA DE REGistRo DE PREços nº A2022008
PREfEituRA MuNiciPAL DE PAu D’ARco - PA

Pregão Eletrônico (sRP) nº  Nº 010/2022-PMPD, Processo n° 015.2022, 
objeto: registro de PreÇos visaNdo fUtUra coNtrataÇÃo de eM-
Presa esPecializada eM PrestaÇÃo de serviÇos de liNK de aces-
so iNterNet (fibra Ótica e via rádio) coM iNstalaÇÃo de eqUi-
PaMeNtos eM regiMe  de coModato eM ateNdiMeNto as Necessi-
dades PrefeitUra de PaU d’arco/Pa e  sUas secretarias/fUNdos, 
coNforMe terMo de refereNcia. considerando tratar-se de licitação 
na modalidade Pregão eletrônico, tipo Menor preço por item, tornamos 
público o extrato da ata de registro de Preços nº a2022008, referente à li-
citação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte forma:  WM te-
lecoM eireli - cNPN Nº 22.692.942/0001-10, com o valor r$ 49.020,00; 
data da assinatura da ata: 20/04/2022. vigência da ata: 12 (doze) meses. 
a ata de registro na integra estará disponivel no Portal da Prefeitura em 
https://paudarco.pa.gov.br/categoria/licitacoes/.

Protocolo: 788079
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PLAcAs
ExtRAto coNtRAto 

coNtRAto Nº: 20220114; origem: Pregão Eletronico nº 027/2021 
contratante: fundo Municipal de saúde de Placas1 2.566.342/0001-52. 
contratada(o): d. P. aguiar eireli - Me cNPj 33.834.782/0001-13. objeto: 
aquisição de Matéria técnico Hospitalar, Material odontológico e insumo la-
boratorial para atender as necessidades do fundo Municipal de saúde de Pla-
cas/Pará. valor total: r$ 1.039.302,10 (um milhão, trinta e nove mil, trezen-
tos e dois reais e dez centavos). vigencia: 10 de Março de 2022 extinguindo-
se em 31 de dezembro de 2022; data da assinatura: 10 de Março de 2022. 
Gilberto Bianor dos santos Paiva - sec. de saude.

Protocolo: 788080
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRAINHA
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE PRAiNHA
Aviso DE REvoGAção 

PREGão ELEtRôNico sRP Nº 9/2022-180304 
o secretário Municipal de saúde de Prainha, no uso de suas atribui-
ções legais e considerando razões de interesse público, decide revogar o 
Pregão Presencial nº 9/2022-180304, cujo objeto é registro de Preço Para 
contratação de empresa especializada em execução de Projetos de edu-
cação em saúde ambiental voltada a Promoção da saúde com ênfase na 
coleta seletiva dos resíduos sólidos do Município de Prainha/Pa, conforme 
termo de convenio n° 919751/2021 com a fundação Nacional de saúde/
funasa. a revogação está fundamentada no art. 49 da lei nº 8.666.93 c/c 
art. 9º da lei federal nº 10.520/02, na súmula 473 do stf e prevista ainda 
no item 22 do edital. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação 
revogada para que se proceda uma melhor análise de todos os termos do 
edital, a fim de que seja a licitação promovida da forma que melhor atenda 
às necessidades da administração; considerando ainda que a revogação de 
licitação antes de sua adjudicação e homologação não enseja o contradi-
tório previsto pelo art. 49, § 3º, da lei nº 8.666/93, posto que inexistente 
qualquer direito adquirido a ser resguardado; Considerando a relevância 
das justificativas apontadas, notadamente no que diz respeito da necessi-
dade de alterações, determinando seu encerramento para análise, revisão 

e (re)lançamento em data oportuna. demais informações encontram-se 
à disposição dos na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, 
situado na Pa 419, Prainha / jatuarana, km 01 - bairro jardim Planalto - 
Prainha/Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail:  licitaprh@gmail.com e 
https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/.

Aviso DE HoMoLoGAção 
A Prefeitura Municipal de Prainha/Pa, através da secretaria Mu-
nicipal de saúde Resolve HoMoLoGAR em favor da empresa: oxi-
norte oxigenio de Norte ltda, cNPj: 29.187.356/0001-68, o valor de r$ 
1.039.500,00 (um milhão, trinta e nove mil e quinhentos reais), referente 
ao PregÃo PreseNcial srP Nº 9/2021- 301102. Processo administrativo 
nº 2021301102, que tem por objeto: registro de Preços Para eventual 
aquisição de oxigênio Medicinal Para atender as necessidades do fundo 
Municipal de saúde de Prainha/Pa. Abraão Pereira do Nascimento - se-
cretário Municipal de saúde.

Protocolo: 788082
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIO MARIA
.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 2022178 oRiGEM: Processo nº. 022/2022-000003, 
tomada de Preços n.º 003/2022 coNtrataNte: Prefeitura Municipal 
de rio Maria-Pa coNtratada: aMazôNia Prestadora de serviÇos 
ltda, cNPj/Mf nº 04.399.505/0001-21. objeto: contratação de empresa 
para execução de serviços de engenharia para a revitalização do cemitério 
do setor vila Nova na sede do município de rio Maria, neste estado. (con-
vênio 021/2022 sedoP/PrMr). valor total: r$ 271.953,50 (duzentos e 
setenta e Um Mil, Novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centa-
vos). PrograMa de trabalHo: Órgão: Prefeitura Municipal de rio Maria: 
10 15.452.0013.2-146 449051. estado/sedoP: 07 101 15.451.1489.7608 
444042 0101/0301, conforme 2022Ne00160. vigêNcia: 19/04/2022 à 
31/12/2022 data da assiNatUra: 18/04/2022.

tERMo DE HoMoLoGAção E ADJuDicAção
Pelo presente termo, a comissão de Licitação do Município de Rio 
Maria-PA, através da Prefeitura Municipal, torna público para conheci-
mento dos interessados, o julgamento da proposta de que trata o processo li-
citatório nº 022/2022-00003 na modalidade tomada de Preços n.º 0003/2022 
que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para contratação de 
empresa para execução de serviços de engenharia para a revitalização do 
cemitério do setor vila Nova na sede do município de rio Maria, neste estado. 
(convênio 021/2022 sedoP/PrMr). foi em toda sua tramitação atendida a 
legislação pertinente. desse modo,  satisfazendo à lei e ao mérito, HoMo-
logo o processo licitatório nº 022/2022-00003 na modalidade tomada de 
Preços n.º 0003/2022 e adjUdico à proponente aMazôNia Prestadora 
de serviÇos ltda, inscrita no c.N.P.j. sob o n.º 04.399.505/0001-21, com 
o valor global de r$ 271.953,50 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta centavos), vencedora desse certame nos 
termos da ata de sessão de julgamento, o seu objeto. Publique-se. ao de-
partamento competente para as providências de costume. rio Maria-Pa em 
12 de abril de 2022. Márcia ferreira Lopes - Prefeita de Rio Maria-PA.

Protocolo: 788083
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE RuRÓPoLis
ExtRAto DE tERMo ADitivo 

Espécie: 3º termo aditivo ao contrato nº 004.01.2021-cP/seMecd. cha-
mada Publica nº 004/2021-cP/seMecd. objeto: Prorrogação de Prazo 
de vigência do contrato, cujo contrato tem por objeto a contratação de 
empresa Para Prestação de serviços de transporte escolar no âmbito do 
Município, com fornecimento de veículos apropriados (tipo ônibus ou si-
milar) para o transporte coletivo de alunos da educação infantil, ensino 
fundamental e Médio da zona rural do Município de rurópolis. contratado: 
j r da silva comercio Me sob o cNPj nº 10.224.658/0001-30. vigência: 31 
(trinta e um) dias a partir 22/04/2022 até 22/05/2022. fund. legal: art. 
57, § 1º, inciso vi da lei nº 8.666/93. Aluizio R. costa Pires - Presiden-
te da comissão de Licitação/Portaria 001/2022-GAB.

Protocolo: 788084
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA BÁRBARA Do PARÁ/PA
Aviso DE PRoRRoGAção

PREGão ELEtRôNico Nº 0013/2022
o Município de santa bárbara do Pará, através da Pregoeira, torna 
pública o aviso de prorrogação do processo licitatório do tipo Menor Preço, 
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modo de disputa aberto que versa sobre o registro de PreÇos Para 
fUtUra e eveNtUal aqUisiÇÃo de MedicaMeNto PsicotrÓPicos, 
objetivaNdo ateNder as Necessidades da secretaria MUNiciPal 
de saÚde do MUNicÍPio de saNta bárbara do Pará/Pa. Para o dia 
05/05/2022 às 09:00 horas em razão do princípio da conveniência e da 
oportunidade da administração pública.

Priscila spindola franchi
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 788085
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtA MARiA Do PARÁ/PA
Aviso DE LicitAção. 

A Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/PA torna público a 
abertura do Pregão eletrônico nº 013/2022, para registro de Preço Para 
futura e eventual aquisição de Medicamentos da farmácia básica obje-
tivando atender as necessidades da secretaria Municipal de saúde do 
Município de santa Maria do Pará/Pa. a sessão de recebimento de pro-
postas, análise e julgamento será em 04 de Maio de 2022 por meio do 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg: 980531, 
às 09:00hs. edital e anexos: www.comprasgovernamentais.gov.br Uasg: 
980531, Portal tcM/Pa, setor de licitações: Praça da Matriz, sala das lici-
tações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleber-
son ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 788086
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE sANtARéM - sEMsA
REtificAção 

Na de publicação da Portaria 037/2022, publicado no doe/Pa dia 
14/04/2022, nº 34.934, pag. 145, protocolo 785550. No artigo 1º oNDE sE Lê: 
titular: Manoel castro soares - Matrícula 89485, cPf: 118.982.314-43 e rg: 
6739505 ssP/Pa, servidor da seMsa. suplente: rosivan da silva - Matrícula 
60523, cPf nº 449.417.902-78 e rg nº 2475279 - ssP/Pa, servidor da seMsa. 
LEiA-sE: titular: rosivan da silva - Matrícula 60523, cPf nº 449.417.902-
78 e rg nº 2475279 - ssP/Pa, servidor da seMsa. suplente: Manoel cas-
tro soares - Matrícula 89485, cPf: 118.982.314-43 e rg: 6739505 ssP/
Pa, servidor da seMs. ficam mantidas inalteradas as demais disposições da 
Portaria 037/2022. vânia Maria Azevedo Portela - secretária Munici-
pal de saúde/Decreto nº 744/2021 - GAP/PMs.

Protocolo: 788087
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM NOVO

DEcREto Nº 032/2022, DE 18 DE ABRiL DE 2022
dispõe sobre a ExoNERAção de DouGLAs ALAN DA siLvA do cargo 
comissionado de secretário Municipal de obras e infraestrutura da Prefei-
tura Municipal de santarém Novo/Pa e dá outras providências.
o PREfEito MuNiciPAL DE sANtARéM Novo/PA, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas em lei:
DEcREtA:
art. 1º exonerar DouGLAs ALAN DA siLvA, matrícula nº 149587-6, do 
cargo comissionado de secretário Municipal de obras e infraestrutura da 
Prefeitura Municipal de santarém Novo/Pa, a contar de 18 de abril de 2022.
registre-se. PUbliqUe-se. cUMPra-se.
gabinete do Prefeito Municipal de santarém Novo - Pa, em 18 de abril de 2022.

tHiAGo REis PiMENtEL
Prefeito Municipal santarém Novo - Pa

Protocolo: 788088
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE são João DE PiRABAs
REtificAção

No Extrato do primeiro aditivo Nº20210170/2021, publicada no di-
ário Oficial do Estado n°34.917 em 01/04/2022, pag.113, Origem: onde 
se lê: Nos terMos do art. 57, iNciso ii, da lei federal N° 8.666/93. 
Leia-se: Nos terMos do art. 57, § 1° iNciso ii, da lei federal N° 
8.666/93.

Protocolo: 788089

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA
.

tERMo DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico - 003/PMs/2022

REsuLtADo DA HoMoLoGAção
item: 0001; descrição: locação de um Palco gel 16x12 para 03 (três) 
dias; quantidade:1; Unidade de fornecimento: Unidade; valor referên-
cia:  30.000,00; valor final: 29.000,00; valor total: 29.000,00; situação:  
Homologado em 18/04/2022 13:51:56 Por: WiltoN MiraNda de liMa; 
Nome da empresa: j N goMes eireli;
item: 0002; descrição: locação de som Pa de 48 para 03 (três) dias; 
quantidade: 1; Unidade de fornecimento: Unidade; valor referência: 
25.000,00; valor final: 24.200,00; valor total: 24.200,00; situação: Ho-
mologado em 18/04/2022 13:51:56 Por: WiltoN MiraNda de liMa; 
Nome da empresa: j N goMes eireli;
item: 0003; descrição: iluminação para show, com: 12 Movie bien; 20 
Pares de led 3v;
02 varas de canhão; 04 Mini blut com 04 lâmpadas pares; 01 Máqui-
na de fumaça dMx; 01 Mesa pirolete 2.000; 01 telão de led 4x3 me-
tros; quantidade: 1; Unidade de fornecimento: Unidade; valor referên-
cia: 12.000,00; valor final: 11.630,00; valor total: 11.630,00; situação: 
Homologado em 18/04/2022 13:51:56 Por: WiltoN MiraNda de liMa; 
Nome da empresa:j N goMes eireli.

WiLtoN MiRANDA DE LiMA
autoridade competente

Protocolo: 788090
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA
.

MuNicíPio DE tERRA sANtA - PARÁ
Extrato do 1º termo Aditivo do contrato nº 00008/22,origem P.E 
nº 2022/02. PMts contratada: N M de oliveira & cia ltda, valor: 
4.184.325,10 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. que entre si 
celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi de 7,54 para 8,29 
do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo diesel s500 que 
foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do contrato nº 00009/22,origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMe contratada: N M de oliveira & cia ltda, 
valor: 696.200,00 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel. que entre si ce-
lebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por 
objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi de 7,54 para 8,29 
do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo diesel s500 que 
foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do  contrato nº 00010/22, origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMas contratada: N M de oliveira & cia 
ltda, valor: 408.812,00 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. 
que entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi 
de 7,54 para 8,29 do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo 
diesel s500 que foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do  contrato nº 00011/22, origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMMa contratada: N M de oliveira & cia 
ltda, valor: 156.089,78 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. 
que entre si celebram o Município de terra santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi 
de 7,54 para 8,29 do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo 
diesel s500 que foi de 5,73 para 6,68.
Extrato do 1º termo Aditivo do  contrato nº 00012/22, origem P.E 
nº 2022/02. contratante fMs contratada: N M de oliveira & cia ltda, 
valor: 748.350,60 objeto: aqUisiÇÃo de coMbUstÍvel e gás. que entre 
si celebram o Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem 
por objetivo reajustar os preços da  gasolina comum que foi de 7,54 para 
8,29 do Óleo diesel s10 que foi de 6,31 para 7,15 e do Óleo diesel s500 
que foi de 5,73 para 6,68.
ExtRAto Do 1º tERMo ADitivo Do coNtRAto Nº 0240/2021 

origem coNcorreNcia nº 0000004/2021 PMts contratada:  rafael b. 
PicaNco,  objeto:Material de coNstrUÇÃo que entre si celebram o 
Município de terra santa. o presente termo de aditivo tem por objetivo 
reajustar em 25% a quantidade dos itens ganhos pela referida empresa.

odair José farias Albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 788091

MuNicíPio DE tERRA sANtA - PA
PREGão ELEtRoNico Nº 2022/10 

oBJEto: coNtrataÇÃo de eMPresa Para o forNeciMeNto de teci-
dos e arMariNHos destiNados À PMts e deMais fUNdos MUNici-
Pais. abertUra No dia 05/05/2022 as 09:00 Hs.regiMe de execUÇÃo 
iNdireta Por PreÇo UNitário, critÉrio de jUlgaMeNto: MeNor 
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PreÇo Por iteM, Horário de brasÍlia. local: https://www.portalde-
compraspublicas.com.br/18/, os editais e seUs aNexos eNcoNtraM-se 
disPoNÍveis No site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
qUalqUer esclareciMeNto sobre o edital será feito Pelo eNdere-
Ço eletrôNico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

oDAiR JosE fARiAs ALBuQuERQuE
Prefeito MUNiciPal

Protocolo: 788092
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE toMé-Açu / PA
Aviso DE REvoGAção DE LicitAção

o Município de tomé Açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, torna público a revogaÇâo do processo licitatório na modalidade 
PregÃo PreseNcial - srP Nº 9/2022-3103002, cujo objeto é o registro 
de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas mortuárias, visando 
atender às necessidades da Prefeitura municipal de tomé-açu, junto à secre-
taria municipal de assistência social. tendo como princípio o interesse da ad-
ministração, conveniência administrativa e da autotutela, para que se proceda 
a revisão do termo de referência e instrumento convocatório e posterior-
mente publicação da nova data do certame. data de revogação 18/04/2022. 
carlos Antônio vieira - Prefeito Municipal.

Protocolo: 788093
.
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU
.

PREfEituRA MuNiciPAL DE visEu
Aviso DE LicitAção

toMADA DE PREço 008/2022
o Município de viseu torna público, a quem faça interessar, que rea-
lizará licitação, modalidade: tomada de Preços. objeto: contratação de 
empresa especializada para reforma da Praça da Matriz na comunidade de 
açaiteua (1.806,68m²) no Município de viseu/Pá. abertura: 16/05/2022 as 
09:00h. informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: http://geoo-
bras.tcm.pa.gov.br/cidadão.

EDiLtoN tAvAREs MENDEs
secretário Municipal de administração

cNPj 04.873.618/0001-17

toMADA DE PREço 009/2022
o Município de viseu torna público, a quem faça interessar, que rea-
lizará licitação, modalidade: tomada de Preços. objeto: contratação de 
Empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. GREGÓ-
rio da silva coelHo - Polo lagUiNHo - localidade de itaÇU no Mu-
nicípio de viseu/Pa. abertura: 17/05/2022 as 09:00h. informações: cpl@
viseu.pa.gov.br, edital disponível: http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadão.

ÂNGELA LiMA DA siLvA
secretária Municipal de educação

cNPj 21.036.567/0001-98

toMADA DE PREço 010/2022
o Município de viseu torna público, a quem faça interessar, que rea-
lizará licitação, modalidade: tomada de Preços. objeto: contratação de 
Empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. MANOEL 
fUrtado - Polo cUrUPaiti -localidade de itaMbá no Município de vi-
seu/Pa. abertura: 18/05/2022 as 09:00h. informações: cpl@viseu.pa.gov.
br, edital disponível: http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadão.

ÂNGELA LiMA DA siLvA
secretária Municipal de educação

cNPj 21.036.567/0001-98

Aviso DE RAtificAção
DisPENsA 021/2022

A secretária Municipal de Educação RAtificA a Dispensa de Lici-
tação 021/2022. objeto locação de 01 (um) imóvel o qual se destina 
ao funcionamento da escola Municipal de ensino infantil-creche, na vila 
do cristal (zona rural), no Município de viseu/Pa. em nome de francisco 
braga da silva, cPf: 304.816.942-34, com valor global estimado de r$ 
9.600,00. assinatura em 07/04/2022.

ExtRAtos DE coNtRAtos
DisPENsA 021/2022. objeto: locação de 01 (um) imóvel o qual se 
destina ao funcionamento da escola Municipal de ensino infantil-creche, 
na vila do cristal (zona rural), no Município de viseu/Pa. termo de con-
trato 064/2022/cPl. contratante: fundo de Manut. e desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu, 
cNPj: 30.879.826/0001-33. contratado: francisco braga da silva, cPf: 
304.816.942-34. valor mensal r$ 800,00, com valor global estimado de 
r$ 9.600,00. vigência: 08/04/2022 a 08/04/2023.

ÂNGELA LiMA DA siLvA
fundo de Manut. e desenvolvimento da educação básica 

e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu
cNPj Nº 30.879.826/0001-33

Aviso DE HoMoLoGAção
PREGão ELEtRôNico Nº 001/2022 - sRP

o fundo Municipal de saúde torna pública, a Homologação do Pre-
gão Eletrônico Nº 001/2022-sRP - contratação de empresa especia-
lizada em fornecimento de Medicamentos, visando atender a farmácia 
básica, com intuito de atender as necessidades da secretaria Municipal 
de saúde de viseu. declarando vencedoras às empresas: MedNordes-
te coMÉrcio de MedicaMeNtos eireli, cNPj Nº 14.202.227/0001-24. 
valor de r$ 191.813,00.  bragaNtiNa distribUidora de MedicaMeN-
tos ltda, cNPj Nº 07.832.455/0001-12. valor r$ 824.229,00.  altaMed 
distribUidora de MedicaMeNtos ltda, cNPj: 21.581.445/0001-
82. valor r$ 347.908,00. casMed coMercio de artigos Medicos 
HosPitalares e MedicaMeNtos ltda, cNPj: 07.332.016/0001-40. 
valor r$ 689.800,00. cristalfarMa coMercio rePreseNtacao iM-
Portacao e exPortacao ltda, cNPj: 05.003.408/0001-30. valor r$ 
673.355,00. j e s foNseca coMÉrcio, cNPj: 04.707.391/0001-30. valor 
r$ 97.430,00. a c coMercio atacadista de MedicaMeNtos eireli, 
cNPj: 38.084.429/0001-87. valor r$ 151.880,00. HosPMed coMÉrcio 
ltda, cNPj: 11.411.491/0001-80. valor r$ 301.068,00. sendo valor glo-
bal estimado de r$ 3.277.483,00. assinatura: 12 de abril de 2022. sobre 
a Égide do decreto 10.024/2019.

PREGão ELEtRôNico Nº 003/2022 - sRP
o fundo Municipal de saúde torna pública, a Homologação do Pre-
gão Eletrônico Nº 003/2022-sRP - contratação de empresa especiali-
zada em fornecimento de Medicamentos Psicotrópicos nos atendimentos 
pacientes do Município, proporcionando melhor qualidade de vida aos mu-
nícipes no âmbito da Rede Municipal de Atenção Primária em Saúde-APS. 
declarando vencedoras às empresas: altaMed distribUidora de Me-
dicaMeNtos ltda-Me, cNPj: 21.581.445/0001-82. valor r$ 319.260,00. 
cristalfarMa coMercio rePreseNtaÇÃo iMPortaÇÃo exPortaÇÃo 
ltda, cNPj: 05.003.408/0001-30. valor r$ 277.220,00.  MedNordeste 
coMÉrcio de MedicaMeNtos eireli, cNPj: 14.202.227/0001-24. valor 
r$ 55.740,00. HosPMed coMÉrcio ltda, cNPj: 11.411.491/0001-80. 
valor r$ 26.900,00. exeMPlarMed coMercio de rodUtos HosPitala-
res ltda, cNPj: 23.312.871/0001-46. valor r$ 27.360,00. sendo valor 
global estimado de r$ 706.480,00. assinatura: 12 de abril de 2022. sobre 
a Égide do decreto 10.024/2019.

PREGão ELEtRôNico Nº 004/2022 - sRP
o fundo Municipal de saúde torna pública, a Homologação do Pre-
gão Eletrônico Nº 004/2022-sRP - contratação de empresa especiali-
zada no fornecimento de Material técnico para atendimentos a Unidade de 
Pronto atendimento de Pronto atendimento -UPa 24H, para atender as ne-
cessidades da secretaria Municipal de saúde do Município. declarando ven-
cedoras às empresas: aHcor coMercio de ProdUtos odoNtolÓgicos 
ltda cNPj 37.556.213/0001-04. valor r$ 1.107.395,19. bragaNtiNa 
distribUidora de MedicaMeNtos ltda, cNPj Nº 07.832.455/0001-
12. valor r$ 121.473,36. casMed coMercio de artigos Medicos 
HosPitalares e MedicaMeNtos ltda, cNPj: 07.332.016/0001-40. 
valor r$ 102.561,00. MedNordeste coMÉrcio de MedicaMeNtos 
eireli, cNPj Nº 14.202.227/0001-24. valor r$ 237.675,00. cristal-
farMa coMercio rePreseNtacao iMPortacao e exPortacao ltda, 
cNPj: 05.003.408/0001-30. valor r$ 90.540,00. HosPMed coMÉrcio 
ltda, cNPj: 11.411.491/0001-80. valor r$ 57.264,00. regioNal beleM 
distribUidora de ProdUtos radiologicos ltda - alfeMa belÉM, 
cNPj: 05.351.445/0001-30.  valor r$ 29.696,00. sendo valor global esti-
mado de r$ 1.746.604,55. assinatura: 12 de abril de 2022. sobre a Égide 
do decreto 10.024/2019.

fERNANDo Dos sANtos vALE
secretário Municipal de saúde

cNPj 11.984.819/0001-57
Protocolo: 788095

.

.

PARticuLAREs
.

JEAN cARLos DA siLvA fAcioNi
cPf 898.064.092-72 

torna público que recebeu da sEMAs/PA, através do Protocolo N° 2021/39279, 
a lar N° 13856/2022, valida até 22/03/2027 e aUtef N° 273998/2022, valida 
até 22/03/2024, referente ao PMfs localizado na rodovia br-230 km 60, aden-
tra 12,5km na vicinal do 60, sítio são carlos, rurópolis/Pa.

Protocolo: 788064
.
.

EMPREsARiAL
.

BEMisA HoLDiNG s.A.
cNPJ 08.720.614/0001-50 

torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente de 
água azul do Norte/Pa - seMMa, em 01 de abril de 2022, a licença de 
operação para a atividade de Pesquisa Mineral, sem lavra experimental, 
a ser desenvolvida na zona rural do referido município. foi determinado 
a elaboração de rca/Pca (relatório de controle ambiental/Plano de con-
trole ambiental), que se encontram devidamente protocolados na seMMa. 
Processo seMMa nº 002/2022.

Protocolo: 788075
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Pelo presente, PARÁ EMPREENDiMENto iMoBiLiÁRio LtDA
cNPJ N°. 20.686.836/0001-07 

torna público que requereu à secretaria Municipal de Meio ambiente, do 
Município de são Miguel do guamá /Pa, licença ambiental rural - lar para 
desenvolver atividade de agricultura e bovinocultura, no imóvel denomina-
do fazenda campo maior ii, localizada na rodovia belém-brasília, a 12 KM 
do município de são Miguel do guamá /Pa.

Protocolo: 788071

iNDústRiA E coMéRcio DE coNsERvAs Rio PREto LtDA
cNPJ 05.849.872/0002-23 

torna público que requereu da seMaMb/afuá, a renovação da licença de 
operação nº 006/2021, validade 28/09/2022, para produção de palmito 
em conserva de sua fábrica localizada no rio charapucu, s/n, ceP 68.890-
000, Município de afuá, estado do Pará.

Protocolo: 788094

PEDiDo DE LicENçA AMBiENtAL DE oPERAção - Lo 
Nº 068/2022

oPAL oRGANizAção PARAENsE EiRELi
inscrita no cNPJ 05.057.690/0001-39

situada no endereço rod. br 316 KM 21, galpão 4, Módulo 8, cond. alian-
za Park, bairro canutama, benevides-Pa, torna público que recebeu da 
secretaria Municipal da gestão do Meio ambiente e turismo - seMMat de 
benevides a licença ambiental de operação Nº 068/2022 através do pro-
tocolo Nº 050/2022 para transporte rodoviário de cargas, exceto Produtos 
Perigosos e Mudança Municipal. Protocolo Nº 050/2022.

Protocolo: 788081

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: 788077

iNDústRiA E coMéRcio DE coNsERvAs Rio PREto LtDA 
cNPJ 05.849.872/0004-95 

torna público que recebeu da seMMa/anajás, a licença de operação nº 
004/2018, validade 30/09/2022, para produção de palmito em conserva 
de sua fábrica localizada no rio cururú, s/n, ceP 68.810-000, Município de 
anajás, estado do Pará.

iNDústRiA E coMéRcio DE coNsERvAs Rio PREto LtDA
cNPJ 05.849.872/0004-95 

torna público que requereu da seMMa/anajás, a renovação da licença de 
operação nº 004/2018, validade 30/09/2022, para produção de palmito 
em conserva de sua fábrica localizada no rio cururú, s/n, ceP 68.810-000, 
Município de anajás, estado do Pará.

Protocolo: 788096

cERPA cERvEJARiA PARAENsE s/A 
sociEDADE PoR AçÕEs DE cAPitAL fEcHADo 

cNPJ 04.894.085/0001-50 - NiRE JucEPA 15.300.006.112 
AssEMBLéiA GERAL ExtRAoRDiNÁRiA 

AtA EM foRMA DE suMÁRio 01) data e Hora da reUNiÃo: 30 de 
março de 2022, às 10:30 horas. 02) local da reUNiÃo: sede social, 
situada na rodovia arthur bernardes, n° 7.699, bairro tapanã, Municí-
pio e comarca de belém, capital do estado do Pará, ceP 66825-000. 03) 
acioNista PreseNte: sra. Helga irmengard jutta seibel, brasileira, vi-
úva, nascida na alemanha, industrial, identidade nº 39.810.485-2-ssP/
sP, expedida em 24/03/2006, cPf 516.148.392-04, residente e domicilia-
da na rodovia arthur bernardes, n° 7.699, bairro tapanã, belém/Pa, ceP 
66825-000, na condição de detentora de 100% (cem por cento) das ações 
de 1.334.087.229 (um bilhão, trezentos e trinta e quatro milhões, oitenta 
e sete mil, duzentos e vinte e nove) ações ordinárias da companhia com 
direito a voto. 04) Mesa dirigeNte dos trabalHos: Presidente - Hel-
ga imengard jutta seibel; secretário - sr. lindolfo Marinho ferreira Neto, 
brasileiro, casado, administrador, identidade rg n° 159181224- ssP/ba, 
expedida em 26/12/2012, cPf 282.521.605-49, residente e domiciliado 
à avenida augusto Montenegro, n° 4310, condomínio ville laguna, bloco 
05, apartamento 404, bairro Parque verde, belém/Pa, ceP. 66635-110. 
05) aNÚNcio de coNvocaÇÃo: Por medida de economia, o edital de 
convocação da assembleia geral extraordinária deixou de ser publicado. 
a presença de acionistas representando a tonalidade do capital social, 
conforme já apurado, torna regular a realização da assembleia, nos termos 
do § 4° art. 124, da lei 6.404/76. 06) ordeM do dia: 07) apresentar 
exoneração de diretor; 08) reforma do artigo 3º do estatuto social, para 
incluir novas atividades; 09) deliberaÇÕes toMadas:  foram aprovados 
pelo voto da acionista e dos usufrutuários vitalícios da tonalidade das ações 
da companhia, sem restrições ou ressalvas, os seguintes assuntos da or-
dem do dia: a) exoneração do sr. jorge lUiz Pereira da silva liMa ao 
cargo de diretor estatutário da companhia, brasileiro, divorciado, técnico 

em química, registrado no crq 3º região sob o nº 03414367, identidade 
nº 15.872.672-91, ssP-ba, expedida em 05/01/2015, inscrita no cPf nº 
403.406.787-04 o qual fora eleito em assembleia geral ordinária e extra-
ordinária realizada em 30/04/2011, e sucessivamente reeleito para a mes-
ma função nas assembleias subsequentes, cargo que exerce até a presente 
data, retornando à função de gerente industrial, conforme anotações em 
Carteira de Trabalho. b) Declaração de vacância do cargo de Diretor Indus-
trial que era ocupado pelo sr. jorge lUiz Pereira da silva liMa, tendo 
em vista que a assembleia optou por não eleger substituto para o diretor 
exonerado, nos termos da disposição estatuária pertinente, e do art. 143 
da lei nº 6.404/76. c) Nova redação ao artigo 3º Nova redação ao artigo 
3º do estatuto social, que passa a ser a seguinte: “art. 3º - a sociedade 
tem por objeto indústria e comércio, no atacado e varejo, de cervejas, 
bebidas energéticas, bebidas destiladas, refrigerantes, seus derivados e 
correlatos; envasamento de água adicionada de sais; exportação desses 
produtos; importação de matérias primas e mercadorias necessárias à sua 
indústria, tais como: malte, malte de cevada, lúpulo, açúcar, ácido ascór-
bico, aromas artificiais ou naturais, rolhas metálicas, folhas de alumínio, 
latas metálicas, rótulos e cola, além de máquinas industriais, peças e aces-
sórios para uso e/ou consumo próprio, relacionados às suas atividades; 
Prestação de serviços de industrialização sob encomenda de produtos de 
terceiros, e outros de acordo com os cNaes fiscais; a) cNaes fiscais: 
11.13-5/02 fabricação de cervejas e chopes 11.22-4/01 fabricação de re-
frigerantes 11.22-4/99 fabricação de outras bebidas não alcoólicas não 
especificadas anteriormente 11.11-9/02 Fabricação de outras aguardentes 
e bebidas destiladas 82.92-0/00 envasamento e empacotamento sob en-
comenda 46.35-4/02 comércio atacadista de cerveja, chope e refrigeran-
te 46.35-4/01 comércio atacadista de água mineral 46.35-4/99 comércio 
atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 11.11-9/02 Fabri-
cação de outras aguardentes e bebidas destiladas 46.32-0/01 comercio 
Atacadista de Cereais e leguminosas e beneficiados 46.37-1/02 Comer-
cio atacadista de açúcar 46.63-0/00 comercio atacadista de maquinas 
e equipamento para uso industrial; partes e peças 46.84-2/99 comercio 
atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especifica-
dos anteriormente 46.87-7/03 comercio atacadista de resíduos de sucatas 
metálicos. * 47.23-7/00 comércio varejista de bebidas 47.61-0/03 comér-
cio varejista de embalagens de papel e papelão 86.30-5/99 atividades de 
atenção ambulatorial não especificadas anteriormente. 10) eNcerraMeN-
to: como mais nada tenha ocorrido, foi lavrada a presente ata, em forma 
de sumário, que, lida e aprovada, foi assinada pela Presidente, pelo secre-
tário da AGE, pela acionista, e, finalmente, pelos usufrutuários das ações 
majoritárias da companhia, todos presentes. 11) ata e PUblicaÇÃo: a 
presente Ata é cópia fiel e confere com o original lavrado em livro próprio, 
autorizado sua feitura e publicação na forma resumida estabelecida pelo 
§ 1° do art. 130 da lei 6.404/76. 12) assiNatUras: Mesa: Presidente: 
sra. Helga imengard jutta seibel; secretário: sr. lindolfo Marinho ferreira 
Neto; a). acionista: sra. Helga imengard jutta seibel; b) titular de 100% 
das ações da campanha: sra. Helga imengard jutta seibel. belém (Pa), 
30 de março de 2022 HELGA iRMENGARD JuttA sEiBEL Presidente 
LiNDoLfo MARiNHo fERREiRA NEto.
Certifico o Registro em 13/04/2022 arquivamento 20000768479 de 
13/04/2022 Protocolo 224997092 de 12/04/2022 este documento pode 
ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/
autenticacao.aspx chancela 50593441734906.

Protocolo: 788097

BARBosA, BARBosA E ciA LtDA 
cNPJ 13.282.470/0005-60 

com sede em santa Maria do Pará/Pa, torna público que recebeu da se-
Mea- secretaria Municipal de Meio ambiente de santa Maria do Pará em 
19/04/2022 sua licença de operação- l.o, processo Nº.: 012/2022. ru-
bens barbosa- diretor.

Protocolo: 788098

ALuNos coNcLuiNtEs Do ENsiNo MéDio EJA 
No sistema ead na instituição ceqP PoteNcia Master sob o  Parecer 
303/2016 cee/Pa - aUt. e credeNc. 344 de 13 de oUtUbro de 2016 
iNscriÇÃo do inep N° 15168735. 

ALuNos coNcLuiNtEs
1.Marcos agUiar de Melo 2.tHaUaNa reis da silva dos saNtos 
3.erivaldo teles barbosa 4.NYedjHa cristiNa NascibeM Maga-
lHÃes 5.aNa lUiza coUto costa 6.blleNer de freitas rosa 7.ro-
berto jorge saNtos leÃo jUNior 8.carla eMilY Pereira Motta 
9.jefersoN felix dos saNtos 10.MariaNa bitteNcoUrt de aNdrade 
11.MateUs de vargas tavares 12.aNtoNio claUdio jales PiMeNta 
13.PaUlo HeNriqUe soares 14.lUciaNa racHid da silva 15.Marcio 
goMes do aMaral 16.aliNe carvalHo ferreira 17.vitÓria barbosa 
aNdrade 18.lUcca PiNto de oliveira tHebaldi 19.PaUlo HeNriqUe 
dUarte e silva 20.alMira reis de oliveira 21.Pedro HeNriqUe Pas-
sos Paz 22.alexaNdre dos saNtos Nere 23.breNNo alves lisboa 
24.aNdersoN NeNNiNg 25.viNiciUs liMa de sales 26.isabel cris-
tiNa PiNto 27.victor silva de oliveira 28.dUlce villa bUssadori 
29.rodrigo valerio de oliveira 30.lUiz MaUro saNtos cardozo 
31.jÓice de oliveira 32.regiNaldo ferreira dos reis 33.rafa-
el de Melo Prado liMa 34.alexsaNdra carla alves cavalcaNti 
35.carlos edUardo MariaNo foNseca 36.daYaNe goMes da silva 
37.ÉvertoN tiago aNselMo 38.gasPard siMÉoN 39.igor da silva 
ribeiro 40.joseaNe de azevedo dos saNtos 41.josiaNe MartiNs 
de MoUra 42.Kleber alves 43.leoNardo da silva raMos dos saN-
tos 44.lisleY vieira corrêa 45.Maria elizaete de Morais Macêdo 
46.raiaNe cristiNa da silva  47.roNi oliveira Medeiros 48.siMo-
Ne do carMo silva MilHoMeM 49.WilliaMs barbosa da silva.

Protocolo: 788099
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A REvERsA AMBiENtAL sERviços 
E coLEtoRA DE REsíDuos EiRELi 

inscrita no cNPJ 27.208.498/0001-39 
torna público que requereu à secretaria estadual de Meio ambiente e sus-
tentabilidade - seMas, o pedido de renovação da l.o n° 12143/2020, 
através do processo 2021/42184.

Protocolo: 788100

fERREiRA E fERRo LtDA 
cNPJ 11.127.440/0001-20 

torna público que solicitou a seMas a renovação da lo n° 10632/2017 
com validade até 15/08/2022 p/transporte de produtos perigosos em tai-
lândia/Pa.

Protocolo: 788101

cÂMARA MuNiciPAL DE cuRioNÓPoLis
Aviso DE LicitAção

REsuLtADo DE JuLGAMENto DA LicitAção
tERMo DE HoMoLoGAção Do 

PREGão PREsENciAL Nº 01/2022-03
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, sr. MagNo araUjo saNtos, HoMologa a adjudicação re-
ferente ao Pregão Presencial nº 01/2022-03, conforme indicado no qua-
dro abaixo, resultado da homologação resUltado da HoMologaÇÃo 
item: 00001 - gasoliNa coMUM quantidade: 50.000,000 Unidade de 
fornecimento: litro situação: HoMologado em 14/02/2022 Homologa-
do para: aUto Posto serra leste ltda, c.N.P.j. nº 09.617.919/0001-
01, pelo menor preço unitário, no valor de r$ 7,550 (sete reais e cin-
quenta e cinco centavos) item: 00002 - Óleo diesel s10 quantidade: 
40.000,000 Unidade de fornecimento: litro situação: HoMologado em 
14/02/2022 Homologado para: aUto Posto serra leste ltda, c.N.P.j. 
nº 09.617.919/0001-01, pelo menor preço unitário, no valor de r$ 6,450 
(seis reais e quarenta e cinco centavos). MAGNo ARAuJo sANtos  
Presidente Autoridade competente.

ExtRAto DE coNtRAto
coNtRAto Nº: 20220005 origeM: PregÃo PreseNcial Nº 01/2022-
03 coNtrataNte: caMara MUNiciPal de cUrioNoPolis coNtratada: 
aUto Posto serra leste ltda objeto: aquisição de combustíveis para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Curionópolis. VALOR TO-
tal: r$ 635.500,00 (seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos reais) Pro-
graMa de trabalHo: exercício 2022 atividade 0101.010310002.2.001 
Manut da Câmara Municipal - LEGISLATIVO , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, subelemento 3.3.90.30.01, no valor de 
r$ 635.500,00 vigêNcia: 14 de fevereiro de 2022 a 31 de dezembro de 
2022 data da assiNatUra: 14 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 788102

iNstituto DE PREviDêNciA Do MuNicíPio 
DE ABAEtEtuBA-PA 

Aviso DE REPuBLicAção
Pregão Presencial 005/2022-iPMA-PP-sRP-Pregão Presencial para 
Registro de Preços que objetiva a contratação de empresa especiali-
zada em fornecimento de Material Permanente, para atender ao institu-
to de Previdência do Município de abaetetuba. com abertura para o dia 
04/05/2022 às 08:00h. edital disponível no site do www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes e das 08 às 12:00hs no instituto de Previdência do Mu-
nicípio de abaetetuba, sito á av. dom Pedro ii, 915, centro, abaetetuba/ 
Pa. Ângelo José Lobato Rodrigues- Presidente do instituto.

iNstituto DE PREviDêNciA Do MuNicíPio 
DE ABAEtEtuBA-PA 

Aviso DE REPuBLicAção
Pregão Presencial 006/2022-iPMA-PP-sRP-Pregão Presencial para 
Registro de Preços que objetiva a contratação de empresa especializa-
da em manutenção preventiva e corretiva de computadores, impressoras 
e periféricos e a aquisição e recarga de tonners, para atender ao institu-
to de Previdência do Município de abaetetuba. com abertura para o dia 
04/05/2022 às 11:00h. edital disponível no site do www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes e das 08 às 12:00hs no instituto de Previdência do Mu-
nicípio de abaetetuba, sito á av. dom Pedro ii, 915, centro, abaetetuba/ 
Pa. Ângelo José Lobato Rodrigues- Presidente do instituto.

Protocolo: 788103

cÂMARA MuNiciPAL DE MãE Do Rio-PA
Aviso DE LicitAção 

PREGão ELEtRôNico Nº 9/2022-01-PE/cMMDR 
A câmara Municipal de Mãe do Rio/Pa, por intermédio do pregoeiro e 
equipe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na modalidade 
Pregão eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do dia 
06 de maio de 2022. objeto: aquisição de combustíveis automotivo Para 
Atender as necessidades da Câmara Municipal de Mãe do Rio/Pa. O Edital e 
seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da comis-
são Permanente de licitações, localizada na av. Presidente castelo branco, 
425, Bairro Centro, prédio da Câmara Municipal, Cep: 68.675-000, Mãe 
do rio/Pará, no horário das 8:00hs ás 12;00hs, a partir da publicação deste 
aviso, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura da cessão, bem 
como poderá ser consultado ou retirado no site Portal de compras Púbicas; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Câmara Municipal na 
Url; https://camaramaedorio.pa.gov.br e no Mural das licitações do tcM/
Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações complementares poderão ser 
solicitadas pelo e-mail: cmunicialdmdr@gmail.com. Mãe do rio, 22 de abril 
de 2022. valdiney Marcelo Alves Gadelha - Pregoeiro.
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