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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 2.311, de 26 de aBriL de 2022
ativa, denomina e determina circunscrição de Unidade operacional de 
Polícia ostensiva na Polícia Militar do Pará, bem como altera dispositivos do 
decreto Estadual n° 1.017, de 04 de abril de 2014.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii, V e X da constituição Estadual e pelos arts. 
54 e 55 da lei complementar Estadual n° 053, de 07 de fevereiro do 2006, e 
considerando que o art. 54 da lei complementar Estadual n° 053, de 07 de 
fevereiro de 2006, estabelece que a organização básica da Polícia Militar do 
Pará será efetivada progressivamente por meio de atos do Poder Executivo; e
considerando a necessidade de ativar, denominar e determinar 
circunscrição de Unidade operacional de Polícia ostensiva, visando atender 
com maior eficiência e eficácia a execução das ações de polícia ostensiva 
e preservação da ordem pública, bem como aprimorar a segurança pública 
da sociedade paraense no município de Eldorado dos carajás, 
dEcrETa:
art. 1° fica ativada, na estrutura organizacional da Polícia Militar do 
Pará, a 25ª companhia independente de Polícia Militar (25ª ciPM), com 
sede no município de Eldorado dos carajás, subordinada ao comando de 
Policiamento da regional ii (cPr ii / MaraBá). 
art. 2º o decreto Estadual n° 1.017, de 04 de abril de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“art. 5º..............................
..........................................
XXXiV - 25ª companhia independente de Polícia Militar (25ª ciPM), com 
sede no município de Eldorado dos carajás, subordinada ao comando de 
Policiamento da regional ii (cPr ii).” 
art. 3° as circunscrições das Unidades operacionais de Polícia ostensiva da Polícia 
Militar do Pará são as constantes nos anexos deste decreto, que substituirão os 
anexos i, ii, iii e iV do decreto n° 1.017, de 04 de abril de 2014. 
art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 26 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo i
circUNscriÇÕes dos coMaNdos oPeracioNais 

iNterMediÁrios

coiNt/sede circUNscriÇÃo
cPc i (Belém); alterado pelo decreto nº 1.735, de 30 de 

março de 2017. Belém, seus distritos e ilhas

cPc ii (Belém/icoaraci); alterado pelo decreto nº 048, 02 
de abril de 2019). Belém, seus distritos e ilhas

cPrM (Marituba) ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará

cPE (Belém) Em todo o território do Estado

cME (Belém) Em todo o território do Estado

cPa (Belém); alterado pelo decreto nº 1.735, de 30 
de março de 2017. Em todo o território do Estado

cPr i
alenquer, almeirim, Belterra, curuá, faro, Juruti, Monte 
alegre, Óbidos, oriximiná, Prainha, Mojuí dos campos, 

Santarém e Terra Santa

cPr ii

abel figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do 
araguaia, canaã dos carajás, curionópolis, Eldorado dos 
carajás, itupiranga, Marabá, Nova ipixuna, Palestina do 

Pará, Parauapebas, Piçarra, rondon do Pará, São domingos 
do araguaia, São Geraldo do araguaia e São João do 

araguaia

cPr iii

Bujaru, castanhal, colares, concórdia do Pará, curuçá, 
igarapé-açu, inhangapi, irituia, Magalhães Barata, Mara-
canã, Marapanim, Santa isabel do Pará, Santa Maria do 

Pará, Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, São 
domingos do capim, São francisco do Pará, São João da 

Ponta, São Miguel do Guamá, Terra alta, Tomé-açu e Vigia

cPr iV Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo repartimen-
to, Pacajá, Tailândia e Tucuruí

cPr V
conceição do araguaia, cumaru do Norte, floresta do 

araguaia, Pau d’arco, redenção, Santa Maria das Barreiras 
e Santana do araguaia

cPr Vi aurora do Pará, dom Eliseu, ipixuna do Pará, Mãe do rio, 
Paragominas e Ulianópolis

cPr Vii

Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capa-
nema, capitão Poço, Garrafão do Norte, ourém, Peixe-Boi, 

Primavera, Quatipuru, Salinópolis, São João de Pirabas, 
Santa luzia do Pará, Santarém Novo, Nova Esperança do 

Piriá, Nova Timboteua, Tracuateua e Viseu

cPr Viii altamira, anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Moz, 
Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu

cPr iX abaetetuba, acará, Baião, Barcarena, cametá, igarapé-Miri, 
limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e oeiras do Pará

cPr X
aveiro, Jacareacanga, itaituba, Novo Progresso, Placas, 
rurópolis, Trairão e localidade de castelo dos Sonhos 

(altamira)

cPr Xi cachoeira do arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, 
Santa cruz do arari e Soure

cPr Xii (Breves); alterado pelo decreto nº 1.735, 
de 30 de março de 2017.

afuá, anajás, Bagre, Breves, chaves, curralinho, Gurupá, 
Melgaço, Portel e São Sebastião da Boa Vista

cPr Xiii; alterado pelo decreto nº 1.880, de 25 de 
outubro de 2017.

água azul do Norte, Bannach, ourilândia do Norte, rio 
Maria, Sapucaia, São félix do Xingu, Tucumã e Xinguara

aNeXo ii
circUNscriÇÕes das UNidades oPeracioNais 

de PoLÍcia osteNsiVa

UPo/sede circUNscriÇÃo
1º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém
2º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém

3º Batalhão de Polícia Militar (Santarém) Santarém, Belterra e Mojuí dos campos

4º Batalhão de Polícia Militar (Marabá)
Marabá, Brejo Grande do araguaia, Nova ipixuna, Palestina, 

Piçarra, São domingos do araguaia, São Geraldo do ara-
guaia e São João do araguaia

5º Batalhão de Polícia Militar (castanhal)
castanhal, curuçá, igarapé-açu, inhangapi, Magalhães Ba-
rata, Maracanã, Marapanim, São domingos do capim, São 

francisco do Pará, São João da Ponta e Terra alta
6º Batalhão de Polícia Militar (ananindeua) ananindeua
7º Batalhão de Polícia Militar (redenção) redenção, Pau d’arco e cumaru do Norte

8º Batalhão de Polícia Militar (Soure) Soure, cachoeira do arari, Ponta de Pedras, Salvaterra e 
Santa cruz do arari

9º Batalhão de Polícia Militar (Breves) Breves, anajás, Bagre, chaves, curralinho, Gurupá, Melga-
ço e São Sebastião da Boa Vista

10º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém

11º Batalhão de Polícia Militar (capanema) capanema, cachoeira do Piriá, Bonito, Nova Timboteua, 
Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru e Santa luzia

12º Batalhão de Polícia Militar (Santa isabel) Santa isabel do Pará, colares, Santo antônio do Tauá, São 
caetano de odivelas, Bujaru 

13º Batalhão de Polícia Militar (Tucuruí) Tucuruí, Breu Branco e Pacajá
14º Batalhão de Polícia Militar (Barcarena) Barcarena
15º Batalhão de Polícia Militar (itaituba) itaituba, aveiro, Jacareacanga e Trairão

16º Batalhão de Polícia Militar (altamira) altamira, Brasil Novo, Porto de Moz, Senador José Porfírio 
e Vitória do Xingu

17º Batalhão de Polícia Militar (Xinguara) Xinguara, água azul do Norte, Sapucaia, Bannach e rio 
Maria

18º Batalhão de Polícia Militar (Monte alegre) Monte alegre e Prainha

19º Batalhão de Polícia Militar (Paragominas) Paragominas, aurora do Pará, ipixuna, Mãe do rio e 
Ulianópolis

20º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém
21º Batalhão de Polícia Militar (Marituba) Marituba e Santa Bárbara

22º Batalhão de Polícia Militar (conceição do araguaia) conceição do araguaia, floresta do araguaia e Santa Maria 
das Barreiras

23º Batalhão de Polícia Militar (Parauapebas) Parauapebas, canaã dos carajás e curionópolis
24º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém
25º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém/Mosqueiro

26º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém; ativada, denomina e determina a circunscrição pelo 
decreto nº 2.023, de 28 de março de 2018.

27º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém; ativada, denomina e determina a circunscrição pelo 
decreto nº 2.167, de 28 de agosto de 2018.

28º Batalhão de Polícia Militar (Belém) Belém; ativada, denomina e determina a circunscrição pelo 
decreto nº 2.167, de 28 de agosto de 2018.

29º Batalhão de Polícia Militar (ananindeua) ananindeua

30º Batalhão de Polícia Militar (ananindeua) ananindeua; ativada, denomina e determina a circunscrição 
pelo decreto nº 2.023, de 28 de março de 2018.

31º Batalhão de Polícia Militar (abaetetuba) abaetetuba e igarapé-Miri
32º Batalhão de Polícia Militar (cametá) cametá, oeiras do Pará, limoeiro do ajuru e Mocajuba

33º Batalhão de Polícia Militar (Bragança) Bragança e Tracuateua

34º Batalhão de Polícia Militar (Marabá) Marabá; ativada, denomina e determina a circunscrição pelo 
decreto nº 2.167, de 28 de agosto de 2018.

35º Batalhão de Polícia Militar (Santarém) Santarém; ativada, denomina e determina a circunscrição 
pelo decreto nº 1.879, de 25 de outtubro de 2017.

36º Batalhão de Polícia Militar (São félix do Xingu) São félix do Xingu e Tucumã
Batalhão de Polícia Militar rodoviária (Marituba) Em todo o território do Estado

Batalhão de Polícia de choque (Belém) Em todo o território do Estado
regimento de Polícia Montada (Belém) Em todo o território do Estado

Grupamento aéreo de Polícia Militar (Belém) Em todo o território do Estado
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Batalhão de roTaM (lc 126/2020 – doE 34089) Em todo o território do Estado
Batalhão de ação com cães (lc 126/2020 – doE 34089) Em todo o território do Estado
Batalhão de operações Policiais Especiais (lc 126/2020 – 

doE 34089) Em todo o território do Estado

Batalhão de Polícia Penitenciária (americano-Santa isabel) região Metropolitana de Belém, Santa isabel e castanhal
Batalhão de Polícia ambiental (Belém) Em todo o território do Estado
Batalhão de Polícia de Guardas (Belém) região Metropolitana de Belém

Batalhão de Polícia de Eventos (Belém) região Metropolitana de Belém; ativada pelo decreto nº 
1.069, de 11 de junho de 2014.

1ª companhia independente de Polícia Militar (Salinópolis) Salinópolis, Santarém Novo e São João de Pirabas

2ª companhia independente de Polícia Militar (Benevides) Benevides; ativada, denomina e determina a circunscrição 
pelo decreto nº 2.023, de 28 de março de 2018.

3ª companhia independente de Polícia Militar (Vigia) Vigia
4ª companhia independente de Polícia Militar (acará) acará (a ser ativada)
5ª companhia independente de Polícia Militar (Baião) Baião (a ser ativada)

6ª companhia independente de Polícia Militar (Tailândia) Tailândia e Goianésia do Pará
7ª companhia independente de Polícia Militar (Novo 

Progresso)
Novo Progresso e a localidade de castelo dos Sonhos 

(altamira)
8ª companhia independente de Polícia Militar (Moju); 

ativada, denomina e determina a circunscrição pelo decreto 
nº 1.824, de 25 de agosto de 2017.

Moju; ativada, denomina e determina a circunscrição pelo 
decreto nº 1.824, de 25 de agosto de 2017.

9ª companhia independente de Polícia Militar (São Miguel 
do Guamá) São Miguel do Guamá, irituia e Santa Maria do Pará

10ª companhia independente de Polícia Militar (capitão 
Poço)

capitão Poço, Garrafão do Norte, ourém e Nova Esperança 
do Piriá

11ª companhia independente de Polícia Militar (rondon 
do Pará) rondon do Pará, abel figueiredo e Bom Jesus do Tocantins

12ª companhia independente de Polícia Militar de fronteira 
(oriximiná) oriximiná, curuá, faro e Terra Santa

13ª companhia independente de Polícia Militar (Uruará) Uruará e Medicilândia
14ª companhia independente de Polícia Militar (Tomé-açu) Tomé-açu e concórdia do Pará
15ª companhia independente de Polícia Militar (augusto 

Corrêa) Augusto Corrêa (a ser ativada)

16ª companhia independente de Polícia Militar (anapu) anapu
17ª companhia independente de Polícia Militar (rurópolis) rurópolis e Placas
18ª companhia independente de Polícia Militar (Jacundá) Jacundá

19ª companhia independente de Polícia Militar (Viseu) Viseu; ativada pelo decreto nº 144, de 10 de junho de 
2019.

20ª companhia independente de Polícia Militar (Muaná) Muaná
21ª companhia independente de Polícia Militar (dom Eliseu) dom Eliseu

22ª companhia independente de Polícia Militar (Portel) Portel; ativada, denomina e determina a circunscrição pelo 
decreto nº 2.023, de 28 de março de 2018.

23ª companhia independente de Polícia Militar (Novo 
repartimento) Novo repartimento

24ª companhia independente de Polícia Militar (itupiranga) itupiranga
25ª companhia independente de Polícia Militar Eldorado dos carajás 

26ª companhia independente de Polícia Militar (alenquer) alenquer
27ª companhia independente de Polícia Militar de fronteira 

(almeirim) almeirim

28ª companhia independente de Polícia Militar (Juruti) Juruti
29ª companhia independente de Polícia Militar de fronteira 

(Óbidos) Óbidos

30ª companhia independente de Polícia Militar (Santana 
do araguaia) Santana do araguaia

31ª companhia independente de Polícia Militar (ourilândia 
do Norte) ourilândia do Norte (a ser ativada)

32ª companhia independente de Polícia Militar (afuá) afuá
companhia independente de Polícia Escolar - ciPoE 

(Belém) Belém

companhia independente Especial de Polícia assistencial - 
ciEPaS (Belém) Belém

companhia independente de Polícia Turística - ciPTUr 
(Belém) Belém

companhia independente de Polícia fluvial - ciPflu (Belém) Em todo o território do Estado

1ª companhia independente de Missões Especiais (Marabá) Marabá; ativada, denomina e determina a circunscrição pelo 
decreto nº 2.001, de 06 de março de 2018.

2ª companhia independente de Missões Especiais 
(Santarém)

Santarém; ativada, denomina e determina a circunscrição 
pelo decreto nº 1.879, de 25 de outtubro de 2017.

3ª companhia independente de Missões Especiais 
(castanhal)

castanhal; ativada, denomina e determina a circunscrição  
pelo decreto nº 48, de 02 de abril de 2019.

4ª companhia independente de Missões Especiais 
(altamira) altamira (a ser ativada)

1ª companhia independente de Polícia ambiental - ciPaMB 
(Santarém)

Santarém; ativada, denomina e determina a circunscrição 
pelo decreto nº 2.167, de 28 de agosto de 2018.

2ª companhia independente de Polícia ambiental (São 
félix do Xingu) São félix do Xingu (a ser ativada)

3ª companhia independente de Polícia ambiental (Pa-
rauapebas) Parauapebas (a ser ativada)

4ª companhia independente de Polícia ambiental (Para-
gominas) Paragominas (a ser ativada)

aNeXo iii
circUNscriÇÃo dos PeLotÕes PoLiciais destacados

PeLotÃo destacado/sede circUNscriÇÃo
1º PEl / 21º BPM-cPrM Santa Bárbara do Pará
2º PEl / 12ª ciPM-cPr i faro
3º PEl / 18º BPM-cPr i Prainha
4º PEl / 12ª ciPM-cPr i Terra Santa
5º PEl / 3º BPM-cPr i Belterra
6º PEl / 3º BPM-cPr i Mojuí dos campos

7º PEl / 12ª ciPM-cPr i curuá
8º PEl / 11ª ciPM-cPr ii abel figueiredo
9º PEl / 11ª ciPM-cPr ii Bom Jesus do Tocantins
10º PEl / 23º BPM-cPr ii curionópolis
11º PEl / 4º BPM-cPr ii São Geraldo do araguaia
12º PEl / 4º BPM-cPr ii Piçarra
13º PEl / 4º BPM-cPr ii Palestina do Pará
14º PEl / 4º BPM-cPr ii Brejo Grande do araguaia
15º PEl / 4º BPM-cPr ii São João do araguaia
16º PEl / 4º BPM-cPr ii São domingos do araguaia
17º PEl / 23º BPM-cPr ii canaã dos carajás
18º PEl / 4º BPM-cPr ii Nova ipixuna
19º PEl / 5º BPM-cPr iii igarapé-açu
20º PEl / 5º BPM-cPr iii Maracanã
21º PEl / 5º BPM-cPr iii São francisco do Pará
22º PEl / 5º BPM-cPr iii Magalhães Barata
23º PEl / 5º BPM-cPr iii Marapanim
24º PEl / 5º BPM-cPr iii curuçá
25º PEl / 5º BPM-cPr iii São João da Ponta
26º PEl / 5º BPM-cPr iii Terra alta
27º PEl / 12º BPM-cPr iii Bujaru
28º PEl / 12º BPM-cPr iii Santo antônio do Tauá
29º PEl / 9ª ciPM-cPr iii irituia
30º PEl / 9ª ciPM-cPr iii Santa Maria do Pará
31º PEl / 14ª ciPM-cPr iii concórdia do Pará
32º PEl / 12º BPM-cPr iii colares
33º PEl / 12º BPM-cPr iii São caetano de odivelas
34º PEl / 5º BPM-cPr iii São domingos do capim
35º PEl / 5º BPM-cPr iii inhangapi
36º PEl / 13º BPM-cPr iV Breu Branco
37º PEl / 6ª ciPM-cPr iV Goianésia do Pará
38º PEl / 13º BPM-cPr iV Pacajá
39º PEl / 7º BPM-cPr V Pau d’arco
40º PEl / 7º BPM-cPr V cumaru do Norte
41º PEl / 22º BPM-cPr V floresta do araguaia
42º PEl / 22º BPM-cPr V Santa Maria das Barreiras
43º PEl / 19º BPM-cPr Vi aurora do Pará
44º PEl / 19º BPM-cPr Vi Mãe do rio
45º PEl / 19º BPM-cPr Vi ipixuna do Pará
46º PEl / 19º BPM-cPr Vi Ulianópolis
47º PEl / 1ª ciPM-cPr Vii São João de Pirabas
48º PEl / 1ª ciPM-cPr Vii Santarém Novo
49º PEl / 33º BPM-cPr Vii Tracuateua
50º PEl / 10ª ciPM-cPr Vii Nova Esperança do Piriá
51º PEl / 10ª ciPM-cPr Vii Garrafão do Norte
52º PEl / 11º BPM-cPr Vii Santa luzia do Pará
53º PEl / 11º BPM-cPr Vii cachoeira do Piriá
54º PEl / 10ª ciPM-cPr Vii ourém
55º PEl / 11º BPM-cPr Vii Peixe-Boi
56º PEl / 11º BPM-cPr Vii Primavera
57º PEl / 11º BPM-cPr Vii Quatipuru
58º PEl / 11º BPM-cPr Vii Nova Timboteua
59º PEl / 11º BPM-cPr Vii Bonito

60º PEl / 13ª ciPM-cPr Viii Medicilândia
61º PEl / 16º BPM-cPr Viii Brasil Novo
62º PEl / 16º BPM-cPr Viii Vitória do Xingu
63º PEl / 16º BPM-cPr Viii Senador José Porfírio
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64º PEl / 16º BPM-cPr Viii Porto de Moz
65º PEl / 32º BPM-cPr iX Mocajuba
66º PEl / 31º BPM-cPr iX igarapé-Miri
67º PEl / 32º BPM-cPr iX oeiras do Pará
68º PEl / 32º BPM-cPr iX limoeiro do ajuru
69º PEl / 17ª ciPM-cPr X Placas
70º PEl / 15º BPM-cPr X Trairão
71º PEl / 15º BPM-cPr X aveiro
72º PEl / 15º BPM-cPr X Jacareacanga
73º PEl / 8º BPM-cPr Xi Salvaterra
74º PEl / 8º BPM-cPr Xi cachoeira do arari
75º PEl / 8º BPM-cPr Xi Santa cruz do arari
76º PEl / 8º BPM-cPr Xi Ponta de Pedras
77º PEl / 9º BPM-cPr Xii Gurupá
78º PEl / 9º BPM-cPr Xii Melgaço
79º PEl / 9º BPM-cPr Xii chaves
80º PEl / 9º BPM-cPr Xii anajás
81º PEl / 9º BPM-cPr Xii São Sebastião da Boa Vista
82º PEl / 9º BPM-cPr Xii curralinho
83º PEl / 9º BPM-cPr Xii Bagre

84º PEl / 17º BPM-cPr Xiii rio Maria
85º PEl / 17º BPM-cPr Xiii Sapucaia
86º PEl / 36º BPM-cPr Xiii Tucumã
87º PEl / 17º BPM-cPr Xiii água azul do Norte
88º PEl / 17º BPM-cPr Xiii Bannach
89º PEl / 15ª ciPM-cPr Vii Augusto Corrêa
91º PEl / 31º BPM-cPr iX acará

92º PEl / 24ª ciPM-cPr ii; acrescido pela Portaria nº 
007/2021- PM, de 25 de de março de 2021.

itupiranga; (aTiVado ProViSoriaMENTE) pela Portaria nº 
007/2021- PM, de 25 de de março de 2021.

93º PEl/ 5ª ciPM-cPr iX; acrescido pela Portaria nº 
003/2021 - PM1 / EMG, de 10 de fevereiro de 2021.

Baião; (aTiVado ProViSoriaMENTE) pela Portaria nº 
003/2021 - PM1 / EMG, de 10 de fevereiro de 2021.

aNeXo iV
circUNscriÇÃo dos Postos PoLiciais destacados (PPd)

Posto PoLiciaL destacado (PPd) circUNscriÇÃo
1º PPd/10º BPM-cPc cotijuba
2º PPd/3º BPM-cPr i alter do chão
3º PPd/18º BPM-cPr i Vila do limão
4º PPd/18º BPM-cPr i Vila de camp
5º PPd/18º BPM-cPr i Vila de Boa Vista do cuçari

6º PPd/ 27ª ciPM-cPr i; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1 Santa Maria do Uruará

7º PPd/18º BPM-cPr i Vila do cupim
8º PPd/27ª ciPM-cPr i; alterado pela Portaria nº 012/2019 

– EMG/PM1 Monte dourado

9º PPd/12ª ciPM-cPr i Porto Trombetas
10º PPd/27ª ciPM-cPr i Munguba
11º PPd/28ª ciPM-cPr i Juruti Velho

12º PPd/ 3º BPM-cPr i; alterado pela Portaria nº 012/2019 
– EMG/PM1 curuaí

13º PPd/4º BPM-cPr ii Morada Nova
14º PPd/4º BPM-cPr ii São félix
15º PPd/4º BPM-cPr ii itainópolis
16º PPd/4º BPM-cPr ii Vila Sororó
17º PPd/4º BPM-cPr ii Vila União
18º PPd/4º BPM-cPr ii Santa fé
19º PPd/4º BPM-cPr ii cruzeiro do Sul
20º PPd/4º BPM-cPr ii Brejo do Meio
21º PPd/4º BPM-cPr ii cajazeiras
22º PPd/4º BPM-cPr ii Vila fortaleza
23º PPd/4º BPM-cPr ii Jarbas Passarinho
24º PPd/4º BPM-cPr ii Novo Paraíso
25º PPd/4º BPM-cPr ii capistrano de abreu
26º PPd/23º BPM-cPr ii Serra Pelada
27º PPd/23º BPM-cPr ii alto Bonito
28º PPd/23º BPM-cPr ii Vila Sansão
29º PPd/5º BPM-cPr iii Vila do apeú
30º PPd/5º BPM-cPr iii Jambu-açu
31º PPd/5º BPM-cPr iii Vila Pernambuco
32º PPd/5º BPM-cPr iii agrovila castelo Branco
33º PPd/5º BPM-cPr iii calúcia

34º PPd/5º BPM-cPr iii Santa Terezinha
35º PPd/5º BPM-cPr iii Pajurá
36º PPd/5º BPM-cPr iii colônia do Prata
37º PPd/5º BPM-cPr iii Vila São luiz
38º PPd/5º BPM-cPr iii Vila iracema
39º PPd/5º BPM-cPr iii cafezal
40º PPd/5º BPM-cPr iii Marudá
41º PPd/5º BPM-cPr iii Marudazinho
42º PPd/5º BPM-cPr iii algodoal
43º PPd/5º BPM-cPr iii Vila Maú
44º PPd/5º BPM-cPr iii Vila do abade
45º PPd/5º BPM-cPr iii Jaderlândia
46º PPd/12º BPM-cPr iii americano

47º PPd/3ª ciPM-cPr iii; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1. Santa rosa de Vigia

48º PPd/14ª ciPM-cPr iii Jamic
49º PPd/14ª ciPM-cPr iii forquilha
50º PPd/14ª ciPM-cPr iii Breu
51º PPd/14ª ciPM-cPr iii Vila Nova
52º PPd/9ª ciPM-cPr iii Taciateua
53º PPd/23ª ciPM-cPr iV Vitória da conquista

54º PPd/23ª ciPM-cPr iV; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1. Maracajá

55º PPd/23ª ciPM-cPr iV; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1. Vila Bom Jardim

56º PPd/6ª ciPM-cPr iV Vila Palmares
57º PPd/18ª ciPM-cPr iV Santa rosa de Jacundá

58º PPd/30ª ciPM-cPr V; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1. Vila Mandi

59º PPd/7º BPM-cPr V Sawanópolis
60º PPd/30ª ciPM-cPr V; alterado pela Portaria nº 

012/2019 – EMG/PM1. Barreira dos campos

61º PPd/22º BPM-cPr V Vila de ametista
62º PPd/22º BPM-cPr V Vila Nova Esperança
63º PPd/22º BPM-cPr V Vila Joncon
64º PPd/22º BPM-cPr V alacilândia
65º PPd/22º BPM-cPr V Vila Bela Vista de floresta do araguaia
66º PPd/22º BPM-cPr V Vila Bradesco
67º PPd/22º BPM-cPr V Vila Mendonça

68º PPd/21ª ciPM-cPr Vi; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1.

Vila Bela Vista de dom Eliseu; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1.

69º PPd/19º BPM-cPr Vi Vila Novo Horizonte
70º PPd/19º BPM-cPr Vi Vila do canaã
71º PPd/19º BPM-cPr Vi caip

72º PPd/21ª ciPM -cPr Vi; alterado pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1. Vila ligação

73º PPd/19º BPM-cPr Vi Santana do capim
74º PPd/11º BPM-cPr Vii Gurupi
75º PPd/11º BPM-cPr Vii Boa Vista
76º PPd/11º BPM-cPr Vii Mirasselva
77º PPd/11º BPM-cPr Vii Nossa Senhora de Nazaré (Km74)
78º PPd/11º BPM-cPr Vii Tauarizinho
79º PPd/33º BPM-cPr Vii fernandes Belo
80º PPd/33º BPM-cPr Vii Vila de Bacuriteua
81º PPd/33º BPM-cPr Vii Vila de ajuruteua
82º PPd/33º BPM-cPr Vii curupatí
83º PPd/33º BPM-cPr Vii Vila de fátima
84º PPd/10ª ciPM-cPr Vii arraial do caité
85º PPd/1ª ciPM-cPr Vii cuiarana
86º PPd/10ª ciPM-cPr Vii Novo Horizonte
87º PPd/16ª ciPM-cPr Viii Vila Belo Monte
88º PPd/14º BPM-cPr iX Vila de itupanema
89º PPd/14º BPM-cPr iX Vila do conde
90º PPd/14º BPM-cPr iX Vila de arapari
91º PPd/14º BPM-cPr iX ilha de Trambioca
92º PPd/31º BPM-cPr iX Vila de Beja
93º PPd/31º BPM-cPr iX Boa Vista do acará
94º PPd/31º BPM-cPr iX Guarumã
95º PPd/31º BPM-cPr iX Maiuatá
96º PPd/32º BPM-cPr iX Vila de curuçambaba
97º PPd/32º BPM-cPr iX Vila do carapajó
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98º PPd/32º BPM-cPr iX Vila de Porto Grande
99º PPd/32º BPM-cPr iX Vila de Juaba
100º PPd/32º BPM-cPr iX Vila do carmo
101º PPd/15º BPM-cPr X Miritituba
102º PPd/15º BPM-cPr X campo Verde
103º PPd/15º BPM-cPr X Moraes de almeida
104º PPd/15º BPM-cPr X Jardim do ouro
105º PPd/15º BPM-cPr X água Branca
106º PPd/15º BPM-cPr X crepurizinho
107º PPd/15º BPM-cPr X crepurizão
108º PPd/15º BPM-cPr X Sudário
109º PPd/15º BPM-cPr X caracol
110º PPd/15º BPM-cPr X fordlândia
111º PPd/15º BPM-cPr X cabaçal (Jacareaganga)
112º PPd/7ª ciPM-cPr X alvorada da amazônia
113º PPd/7ª ciPM-cPr X Vila isol
114º PPd/7ª ciPM-cPr X castelo dos Sonhos
115º PPd/7ª ciPM-cPr X cachoeira da Serra
116º PPd/7ª ciPM-cPr X Serra do cachimbo
117º PPd/17ª ciPM-cPr X divinópolis

118º PPd/17º BPM-cPr Xiii Vila rio Vermelho
119º PPd/17º BPM-cPr Xiii Vila Nova canadá
120º PPd/17º BPM-cPr Xiii Vila São José
121º PPd/17º BPM-cPr Xiii Vila São francisco
122º PPd/36º BPM-cPr Xiii Vila Sudoeste
123º PPd/36º BPM-cPr Xiii Vila ladeira Vermelha
124º PPd/36º BPM-cPr Xiii Vila Taboca
125º PPd/36º BPM-cPr Xiii Vila Nereu
126º PPd/36º BPM-cPr Xiii Vila carapanã

127º PPd/5ª ciPM-cPr iX; acrescido pela Portaria nº 
11/2015 – PM/1, de 19 de outubro de 2015 – EMG/PMPa.

Vila ituquara; ativado pela Portaria nº 006/2015, de 25 de 
junho de 2015.

128º PPd/8ª ciPM-cPr iX; acrescido pela Portaria nº 
11/2015 – PM/1, de 19 de outubro de 2015 – EMG/PMPa.

Vila Soledade; ativado pela Portaria nº 006/2015, de 25 de 
junho de 2015.

129º PPd/15ª ciPM-cPr Vii; acrescido pela Portaria nº 
012/2019 – EMG/PM1

Vila de aturiaí; ativado pela Portaria nº 007/2015 – PM1, 
de 07 de julho de 2015.

130º PPd/11º BPM-cPr Vii; acrescido pela Portaria nº 
11/2015 – PM/1, de 19 de outubro de 2015 – EMG/PMPa.

Vila Quatro Bocas; ativado pela Portaria nº 007/2015 – 
PM1, de 07 de julho de 2015.

130º PPd/1ª ciPM-cPr Vii; acrescido pela Portaria nº 
11/2015 – PM/1, de 19 de outubro de 2015 – EMG/PMPa.

Vila Santa luzia; ativado pela Portaria nº 007/2015 – PM1, 
de 07 de julho de 2015.

132º PPd/5º BPM-cPr iii; acrescido pela Portaria nº 
11/2015 – PM/1, de 19 de outubro de 2015 – EMG/PMPa.

Vila do Penha; ativado pela Portaria nº 008/2015 PM/1, de 
15 de julho de 2015 – EMG/PMPa.

133º PPd/9ª ciPM-cPr iii; acrescido pela Portaria nº 
11/2015 – PM/1, de 19 de outubro de 2015 – EMG/PMPa.

cristo rei; ativado pela Portaria nº 008/2015 PM/1, de 15 
de julho de 2015 – EMG/PMPa.

134º PPd/17º BPM-cPr V acrescido pela Portaria nº 
009/2015 – PM1, de 27 de julho de 2015.

Vila Betel; ativado pela Portaria nº 009/2015 – PM1, de 27 
de julho de 2015.

135º PPd/18º BPM-cPr i; acrescido pela Portaria nº 
001/2016 – PM1, de 28 de janeiro de 2016.

Jatuarana; ativado pela Portaria nº 001/2016 – PM1, de 28 
de janeiro de 2016.

136º PPd/15º BPM-cPr i; alterado pela Portaria nº 
012/2020 – EMG/PM1, de 27 de maio de 2020.

Vila de Pacoval; ativado pela Portaria nº 001/2016 – PM1, 
de 28 de janeiro de 2016.

137º PPd/8º BPM-cPr Xi; acrescido pela Portaria nº 
002/2016, de 28 de março de 2016 – PM1/EMG

Vila de Joanes; ativado pela Portaria nº 002/2016, de 28 de 
março de 2016 – PM1/EMG.

138º PPd/35º BPM-cPr i; acrescido pela Portaria nº 
021/2017 – PM1, de 30 de outubro de 2017.

Boa Esperança; ativado pela Portaria nº 021/2017 – PM1, 
de 30 de outubro de 2017.

139º PPd/8º BPM-cPr Xi; acrescido pela Portaria nº 
005/2018 – PM1, de 19 de março de 2018.

retiro Grande; ativado pela Portaria nº 005/2018 – PM1, de 
19 de março de 2018.

140º PPd/1ª ciPM-cPr Vii; acrescido pela Portaria nº 
011/2019 – PM1, de 07 de junho de 2019.

atalaia; ativado pela Portaria nº 011/2019 – PM1, de 07 de 
junho de 2019.

141º PPd/3º BPM-cPr i; acrescido pela Portaria nº 
041/2020 – PM1, de 29 de dezembro de 2020.

Vila Socorro; ativado pela Portaria nº 041/2020 – PM1, de 
29 de dezembro de 2020.

142º PPd/15º BPM-cPr X; acrescido pela Portaria nº 
042/2020 – PM1, de 29 de dezembro de 2020.

cuiú-cuiú; ativado pela Portaria nº 042/2020 – PM1, de 29 
de dezembro de 2020.

143º PPd/15º BPM-cPr X; acrescido pela Portaria nº 
042/2020 – PM1, de 29 de dezembro de 2020.

Penedo; ativado pela Portaria nº 042/2020 – PM1, de 29 de 
dezembro de 2020.

144º PPd/31º BPM-cPr iX; acrescido pela Portaria nº 
002/2021 – PM1, de 29 de janeiro de 2021.

Vila de Santa Maria do icatu; ativado pela Portaria nº 
002/2021 – PM1, de 29 de janeiro de 2021.

145º PPd/15º BPM-cPr X; acrescido pela Portaria nº 
009/2021 – PM1, de 14 de abril de 2021.

Porto rico; ativado pela Portaria nº 009/2021 – PM1, de 14 
de abril de 2021.

146º PPd/15º BPM-cPr X; acrescido pela Portaria nº 
010/2021 – PM1, de 14 de abril de 2021.

Patrocínio; ativado pela Portaria nº 010/2021 – PM1, de 14 
de abril de 2021.

147º PPd/33º BPM-cPr Vii caratateua

148º PPd/19º BPM-cPr Vi agrovila Paragonorte

Protocolo 789897

decreto de 26 de aBriL de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estadual do Pará, e
considerando o disposto no art. 4° do decreto Estadual n° 1.365, de 24 
de novembro de 2004;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/292547;
r E S o l V E:
art. 1° Exonerar do conselho Estadual de Trânsito – cETraN/Pa, o mem-
bro a seguir nominado: 
SETraNS - BEl
Titular: andressa da cunha Mendes chaves
art. 2° Nomear para o conselho Estadual de Trânsito – cETraN/Pa, o 
membro a seguir nominado:
SETraNS - BEl
Titular: Natanael romero
art. 3° o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato do seu 
antecessor, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aBriL de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-177 do departamento de Trânsito do Estado do Pará - 
DETRAN, cujo resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial do 
Estado nº 34.425 de 3 de dezembro de 2020;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2022/143125,
r E S o l V E:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, §1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei n. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, os candidatos constantes deste decreto para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, o cargo a seguir discriminado, com 
lotação no departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN.
carGo: aGENTE dE fiScaliZaÇÃo dE TrÂNSiTo
SHarlEY JoNES ValENTE BarBoSa
NaYra GlaiS PErEira TriNdadE
GaBriEl coSTa dE alMEida
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo 
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto datado de 8 de abril de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº. 34.931, de 12 de abril de 2022, que nomeou 
iSiS SilENE arrUda fErrEira para exercer o cargo em comissão de as-
sessor i, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará – faSEPa.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto datado de 8 de abril de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº. 34.931, de 12 de abril de 2022, que exonerou 
caTariNa JordaNa BraZ carValHo do cargo em comissão de assessor 
i, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação de atendimento Socio-
educativo do Pará – faSEPa.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 2015, 
EliaNa Ercilia Maia SiQUEira do cargo em comissão de Gerente ii, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento Socioe-
ducativo do Pará – faSEPa, a contar de 1º de abril de 2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MaÍra loUriNHo BElforT para exercer o cargo em comissão de Gerente 
ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento So-
cioeducativo do Pará – faSEPa, a contar de 1° de abril de 2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto de 26 de aBriL de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2022/358469,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei 
nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, PriScila SaNToS da coNcEiÇÃo 
do cargo em comissão de coordenador do centro de TrS, código GEP-
daS-011.4, com lotação no Hospital ophir loyola, a contar de 31 de março 
de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aBriL de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2022/198991,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei n.º 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, raiMUNda HElENa NaHUM GoMES do 
cargo em comissão de diretor de área, código GEP-daS-011.5, com lota-
ção na Imprensa Oficial do Estado, a contar de 1º de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 26 de aBriL de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/198991,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei n.º 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, SaNdra Maria caMiNHa foNSEca para exercer 
o cargo em comissão de diretor de área, código GEP-daS-011.5, com 
lotação na Imprensa Oficial do Estado, a contar de 2 de março de 2022.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com art. 20, § 2º, da lei nº. 9.049, de 29 de 
abril de 2020, EMaNUEllE PaNToJa da SilVa MoNTEiro para exercer o 
cargo em comissão de coordenador da Junta de análise de recursos de 
Infração, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Agência de Transporte 
Metropolitano – aGTraN/Pa.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar o MaJ QoPM rG 35503 KHiSTiaN BaTiSTa caSTro, ajudante 
de ordens do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a viajar para 
Newark/NJ - Estados Unidos da américa, no período de 4 a 8 de maio de 
2022, a serviço do Governo do Estado. 
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar o MaJ QoPM rG 35503 KHiSTiaN BaTiSTa caSTro, ajudante 
de ordens do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a viajar para 
Zurique-Suíça, no período de 21 a 26 de maio de 2022, a serviço do Go-
verno do Estado. 
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Nova York - EUa, no perí-
odo de 3 a 9 de maio de 2022, a fim de participar da “Amazonian Leapfro-
gging conference na Universidade de Princeton”, devendo responder pelo 
Órgão na ausência do titular, Dr. Raul Protázio Romão, Secretário Adjunto.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, Secretário de Estado da 
fazenda, a viajar para a Espanha/Madri, no período de 2 a 7 de maio de 2022, 
a fim de participar do “IX Encuentro del Foro Iberoamericano de Coordinnción 
Presupestaria Y fiscal intergubernamental”, devendo responder pelo expe-
diente do Órgão, no impedimento do titular, loUriVal dE BarroS BarBa-
lHo JÚNior, Secretário adjunto do Tesouro de Estado da fazenda.
Palácio do GoVErNo, 26 dE aBril dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo 789898

d e c r e t o Nº 2297, de 19 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$ 5.400.195,85 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$ 5.400.195,85 (cinco Milhões, Qua-
trocentos Mil, cento e Noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0306 449051 1.644.805,85
141012060814918715 - SEdaP 7306 449052 759.000,00
281010460814918715 - NGPr 0301 449052 326.390,00

842020927200019050 - fiNaNPrEV 0658 319001 2.500.000,00
842020927200019064 - fiNaNPrEV 0658 319001 170.000,00

ToTal 5.400.195,85

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício 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, 19 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.889, 
de 11/03/2022

d e c r e t o Nº 2307, de 25 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$ 16.444.892,92 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$ 16.444.892,92 (dezesseis Milhões, 
Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, oitocentos e Noventa e dois reais e 
Noventa e dois centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 530.224,17

071011581114997659 - SEdoP 0101 444042 231.523,17

141012060814918704 - SEdaP 0301 334041 208.000,00

301010312214928441 - defensoria Pública 0101 449052 721.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 312047 91.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 7.718.000,00

901011030215078877 - fES 0103 445042 6.663.320,58

951012645114897647 - NGTM 0101 449039 20.100,00

971010312212978339 - SEaP 0101 339048 261.725,00

ToTal 16.444.892,92

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to 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) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):
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r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 231.523,17
071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 1.251.224,17
291012678214867505 - SETraN 0301 444042 208.000,00

462021312212978338 - fcP 0101 339037 3.150.000,00
462021339215038850 - fcP 0101 339030 4.635.000,00
462021339215038928 - fcP 0101 339036 24.000,00
901011030215077582 - fES 0103 449051 6.663.320,58

951012645114897648 - NGTM 0101 449039 20.100,00
971010333112978312 - SEaP 0101 339049 261.725,00

ToTal 16.444.892,92

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 25 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 2308, de 26 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$ 5.751.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 5.751.000,00 (cinco Milhões, Sete-
centos e cinquenta e Um Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0306 449051 5.684.471,69
141012060814918715 - SEdaP 6301 449051 66.528,31

ToTal 5.751.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício 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, 26 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 2309, de 26 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 EXcESSo 
dE arrEcadaÇÃo, no valor de r$ 13.480.000,00 para reforço de dota-
ção(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 i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 13.480.000,00 (Treze Milhões, Qua-
trocentos e oitenta Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

171010412315088251 - SEfa 0176 339037 6.220.000,00

171010412315088251 - SEfa 0176 339039 6.980.000,00

171010412615088238 - SEfa 0176 333240 280.000,00

ToTal 13.480.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, 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, 26 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo 789896

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 643/2022-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° 2022/495075, de 25 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 alTaMira/Pa, no período de 26 a 28/04/2022.

servidor objetivo
adria liaNa riBEiro da SilVa PEraccHi, matrícula funcional 
nº 57220432/ 1, cPf 788.884.922-91, cargo coordenador de 

Eventos, lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 644/2022-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° 2022/453993, de 14 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 18 a 20/04/2022.

servidor objetivo
MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 29425131287, matrí-
cula funcional nº 5046912/ 4, ocupante do cargo de assessor, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico 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, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 645/2022-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° 2022/495065, de 25 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 aNaPÚ/Pa, no período de 26 a 28/04/2022.

servidor objetivo
lEoNardo riBEiro rEiS cHarro QUiriNo, matrícula funcional 
nº 5941835/2, cPf 031.263.472-23, cargo Secretário Executivo 

de cerimonial, lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 646/2022-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° 2022/394432, de 1 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para a cidade de 
BraSÍlia/df, no período de 04 a 06/04/2022.

servidor objetivo
carloS alVES dE MENdoNca, cPf 392.923.471-87, matrícula 
funcional nº 5946816/ 2, assessor, lotado na diretoria de Gestão 

de logística.
a  serviço do Governo do Estado, na referida cidade.
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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, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 647/2022-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° 2022/484299, de 22 de março de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o distrito de 
MoSQUEiro/Pa, no dia 26/04/2022.

servidor objetivo
PaUlo aTaÍdE GoMES dE liMa, matrícula funcional nº 36676/1, 
cPf 082.459.242-53, ocupante do cargo de Motorista, lotação na 

coordenadoria de Transporte.

dar apoio logístico a servidora do NUrMEc, no referido 
município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 648/2022-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° 2022/493508 de 25 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de colarES/Pa, no dia 28/04/2022.

servidor objetivo
odaliNa EMiKo aoKi alVES, cPf 585.801.312-00, matrícula 
funcional nº 97571296/3, cargo assessor Técnico, lotada no 

NUrMEc.
Oficina de qualificação, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N° 649/2022 – crG, de 26 de abril de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do registro civil de Nasci-
mento, Matrícula nº . 065623 01 55 2022 1 00510 012 0179751 81  e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/466245, de 19/04/2022.
rESolVE: 
i - coNcEdEr ao servidor alEXaNdrE coSTa dE aGUiar fraNco, 
id. funcional nº. 5947767/4, ocupante do cargo de assessor Especial 
i, 20 (ViNTE) dias de licença Paternidade, no período de 12/04/2022 a 
01/05/2022.
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 12/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 650/2022 - crG, de 26 de abril de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/500368, de 26/04/2022.
rESolVE: 
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de férias regulamentares, a servidora abaixo 
relacionada.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5948179/1 irENY da SilVa caTiNGUEiro 02/04/2021 a 01/04/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 651/2022-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° 2022/498452 de 26 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ Eldorado doS caraJáS/ MaraBá/Pa, no dia 27/04/2022.

servidor objetivo
GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 

cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 
centro regional de Governo no Sudeste do Pará.

dar apoio logístico, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N° 652/2022 – 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; e 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/483974, de 22 de abril de 2022;
rESolVE:
caNcElar a Portaria nº 635/2022- crG, de 25/04/2022, publicada no doE 
nº 34.946, de 26/04/2022, que autorizou o deslocamento e diárias ao servi-
dor JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 
cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 653/2022-crG
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° 2022/488191, de 25 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 cUrraliNHo/Pa, no período de 23 a 26/04/2022.

servidor objetivo
SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS, matrícula funcional nº 
73504028/ 3, cPf 801.029.562-00, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 654/2022-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° 2022/488244, de 25 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 cUrraliNHo/Pa, no período de 23 a 26/04/2022.

servidor objetivo

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

lotado na diretoria do cerimonial.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 655/2022-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  
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coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/495082 de 25 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 alTaMira/Pa, no período de 26 a 28/04/2022.

servidor objetivo
lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula 
funcional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabi-

nete do Governador.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 656/2022-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° 2022/498218, de 26 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM / iTaiTUBa/ SaNTarÉM/Pa, no período de 27 a 28/04/2022.

servidor objetivo
JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 

5945810/1, cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, 
lotado no centro regional de Governo do Baixo amazonas.

dar apoio logístico a equipe da crGBa, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 657/2022-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° 2022/488467, de 25 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 alTaMira/Pa, no período de 25 a 28/04/2022.

servidor objetivo
PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo, matrícula funcional nº 
57188838/ 3, cPf 715.722.442-91, cargo Mestre de cerimônia, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 658/2022-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° 2022/495078, de 25 de abril de 2022.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de alTaMira/Pa, no período de 26 a 28/04/2022.

servidor objetivo

JoÃo BaTiSTa GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de Secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico, 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, 26 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo 789895

Portaria Nº 547/2022-ccG, de 26 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto no. 13, de 7 de fevereiro de 2011, 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/445149,
r E S o l V E:
nomear GlENda foNSEca cUNHa para exercer o cargo em comissão de 
chefe de centro de Saúde, código GEP-daS-011.2, com lotação na Secre-
taria de Estado de Saúde Pública, a contar de 13 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES 
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 548/2022-ccG, de 26 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/483538,
r E S o l V E:
i. exonerar EdUardo dE oliVEira MarTiNS do cargo em comissão de 
assistente de Unidade Mista, código GEP-daS-011.2, com lotação na Se-
cretaria de Estado de Saúde Pública. 
ii. nomear JaiME SaNToS dE SoUZa para exercer o cargo em comissão 
de assistente de Unidade Mista, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública.  
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 549/2022-ccG, de 26 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro de 2011, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº 7.543, de 20 de 
julho de 2011,
r E S o l V E:
lotar  UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa, assessor Especial i, na 
Secretaria de Estado de cultura – SEcUlT.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo 789906 

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 026/2022 – cMG, de 26 de aBriL de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/370649,
rESolVE:
i – coNSTiTUir a comissão Permanente de licitação – cPl da casa Mi-
litar da Governadoria do Estado, vinculada a esta Chefia, para processar, 
receber, examinar, dirigir e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações do Órgão;
ii – NoMEar os servidores Samuel Tavares ribeiro, Mf nº 5949926/1, 
Jonas alencar de Souza, Mf nº 3359077/3 e Bruno luiz Silva de Sousa, Mf 
nº 4219470/2, sob a presidência do primeiro, para coordenar as licitações 
da casa Militar da Governadoria do Estado.
iii – aTriBUir ao servidor Samuel Tavares ribeiro, Mf nº 5949926/1 - 
Presidente da CPL, a competência para assinar os editais dos processos 
licitatórios da casa Militar da Governadoria do Estado;
iV – os membros da comissão Permanente de licitação desempenharão os 
seus trabalhos concomitantemente com as atividades dos seus respectivos 
cargos ou funções;
V – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
no período de 24/04 a 07/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE aBril dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 789818
Portaria Nº 027/2022 – cMG, de 26 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora luiza de carvalho Barros, Mf nº 5945726/2, 
como GESTORA dos Contratos Administrativos firmados pela Casa Militar 
da Governadoria do Estado, e a servidora Nazaré Marques dos Santos, Mf 
nº 5387760/2, como GESTora SUBSTiTUTa.
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ii - as referidas servidoras desempenharão as funções de Gestora e substitu-
ta concomitantemente com as outras atividades de seus cargos ou funções.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 019/2022 – cMG, de 07/03/2022, publicada no doE nº 
34.884, de 08/03/2022 e retroagindo seus efeitos a contar de 26/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria, 26 dE aBril dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 789830

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 332/2022 – di/cMG, 
de 26 de aBriL de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado. Município de origem: Belém/Pa; destino: curralinho/Pa; Período: 
22 a 26/04/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousa-
da); Servidor: 2º SGT PM r/r Wilson Junior Tavares do Nascimento, Mf nº 
5079845/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 789806
eXtrato de Portaria Nº 333/2022 – di/cMG, 

de 26 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado. Município de origem: Belém/
Pa; destino: altamira/Pa; Período: 24 a 28/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM fabricio fer-
nando Tavares Juca, Mf nº 54195433/2 e cB PM José Maria da Silva Junior, 
Mf nº 4219260/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 789884
eXtrato de Portaria Nº 334/2022 – di/cMG, 

de 26 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado. Município de origem: Belém/
Pa; destino: anapú/Pa; Período: 24 a 28/04/2022; Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM Mario alesandro 
araujo ferreira, Mf nº 57199471/2 e Sd PM Nelson William ribeiro fontenele, 
Mf nº 6401975/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 789888
eXtrato de Portaria Nº 335/2022 – di/cMG, 

de 26 de aBriL de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado. Município de origem: Belém/Pa; destinos: Marabá/Pa e Nova ipi-
xuna/Pa; Período: 24 a 28/04/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimenta-
ção) 4,0 (pousada); Servidor: 2° SGT PM r/r aNa criSTiNa GUEdES Ta-
VarES, Mf nº 5385946/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 789893
eXtrato de Portaria Nº 331/2022 – di/cMG, 

de 26 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado. Município de origem: Belém/
Pa; destino: curralinho/Pa; Período: 22 a 26/04/2022; Quantidade de di-
árias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada); Servidor: 2º SGT BM artur Vero-
nico ribeiro filho, Mf nº 5598427/2; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 789757
eXtrato de Portaria Nº 328/2022 – di/cMG, 

de 26 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado. Município de origem: Belém/
Pa; destino: Brasília/df; Período: 21 a 23/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada); Servidor: cEl QoPM Marco antonio 
Sirotheau correa rodrigues, Mf nº 5774047/4; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM 
osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 789582
eXtrato de Portaria Nº 329/2022 – di/cMG, 

de 26 de aBriL de 2022
objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 306/2022 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado. Município de origem: Belém/Pa; destino: 
dom Eliseu/Pa; Período: 20 a 23/04/2022; Quantidade de diárias: 3,0 
(alimentação) 3,0 (pousada); Servidora: Sd PM ithatiele Viana Macieira, 
Mf nº 6401682/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 789587
eXtrato de Portaria Nº 330/2022 – di/cMG, 

de 26 de aBriL de 2022
objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 305/2022 – di/
cMG, desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado. Município de origem: Belém/Pa; destino: dom Eliseu/
Pa; Período: 20 a 23/04/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) 
3,0 (pousada); Servidor: 1º SGT PM r/r Mário Gomes costa Júnior, Mf nº 
52013140/1. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 789615

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 196/2022-PGe-GaB Belém, 26 de abril de 2022
O Procurador-Geral do Estado, no exercício da competência que lhe confere 
o art. 5º da lei complementar estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002,
coNSidEraNdo a publicação do decreto estadual nº 1.395, de 22 de mar-
ço de 2021, no doE de 24 de março de 2021, que homologou o regimento 
interno da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
coNSidEraNdo a imprescindibilidade de revisão periódica do citado nor-
mativo a fim de que traduza as alterações fáticas ocorridas na realidade 
do órgão.
rESolVE:
art. 1º. constituir comissão temática para estudo e proposição de alte-
ração normativa, composta pelos seguintes servidores do Estado, sob a 
presidência do primeiro:
– carla Nazaré Jorge Melém Souza (presidente), identidade funcional nº 5707544/2
– Henrique Nobre reis, identidade funcional nº 55589662/1
– Iêda Andrade Fernandes, identidade funcional nº 54183840/2
– lilian Mendes Haber, identidade funcional nº 5859280/1
– Maria Tereza Pantoja rocha, identidade funcional nº 54196747/1
– rafael felgueiras rolo, identidade funcional nº 57224172/1
art. 2º. a comissão terá duração de 60 (sessenta) dias, a contar de 02 de 
maio de 2022, podendo ser prorrogada.
art. 3º. a constituição da comissão não implica em aumento de despesa, 
em atendimento ao decreto estadual nº 955, de 12 agosto de 2020.
Dê-se ciência, publique-se e compra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 789460

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 195/2022 – PGe. G.  Belém (Pa), 26 de abril de 2022.
o ProcUrador-GEral do ESTado, no uso de suas atribuições legais
rESolVE:
i - dESiGNar, o servidor EdEr liMa doS SaNToS, assessor, matrícula nº 
5892315/2, para acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo discriminado:
contrato nº 004/2022 – PGE e SErViÇoS oPEracioNaiS dE SaNEaMEN-
To lTda-EPP.
II - As atribuições de fiscalização estão insertas na CLÁUSULA QUARTA – 
da fiScaliZaÇÃo, do contrato.
iii – dESiGNar como fiscal Substituto o servidor dioGo GoMES doS 
SaNToS, auxiliar Técnico c, matrícula 3158365/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 789632

coNtrato
.

extrato de contrato: Nº 004/2022 PGe/Pa
Exercício: 2022
data da assinatura: 26/04/2022
Vigência: 26/04/2022 a 26/04/2023
Valor Global: r$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)
dotação orçamentária: funcional Programática 25101.03.122.1297.8338, 
Elemento de despesa 339039, fonte de recurso 0101
objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de servi-
ços de combate a pragas urbanas, englobando desinsetização, desratiza-
ção e descupinização nos prédios da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.
contratada: SoS SErViÇoS oPEracioNaiS dE SaNEaMENTo lTda-EPP
cNPJ/Mf: nº 34.623.926/0001-55
Endereço: av. conselheiro furtado, nº 3843, bairro: Guamá, Belém/Pa, 
cEP: 66.073-160
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 789629

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 194/2022-PGe.G. Belém, 26 de abril de 2022.
o Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/453011;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 2 ½ diárias à 
Procuradora-Geral adjunta administrativa, adriana franco Borges Gouveia, 
identidade funcional nº 54188221/1 e Procuradora do Estado, carolina or-
manes Massoud, identidade funcional nº 5858909/1, para participarem da 
reunião do foNacoN, no período de 02.05 a 04.05.2022
local de origem: Belém/Pa
local de destino: rio de Janeiro/rJ
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 789591
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

desiGNar serVidor
.

coMissÃo setoriaL - Pae
Portaria Nº 084/2022 - GaB/seac
dispõe sobre comissão Setorial de implementação do Processo administrati-
vo Eletrônico (PaE) no âmbito da Secretaria Estratégica de Estado de articula-
ção da cidadania - SEac, encarregada de realizar a implementação do (PaE).
o Sr. ricardo Brisolla Balestreri, no uso de suas atribuições que lhe foram 
delegadas pelo decreto de acordo com o art. 135, incisos ii e V, da cons-
tituição Estadual, combinado com a lei nº. 9.045, de 29 de abril de 2020, 
publicado no d. o. E. nº 34.211 de 08 de maio de 2020;
considerando os arts. 1º e 21 da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 
e dá outras providências;
considerando o decreto nº 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual 
dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo ad-
ministrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos 
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes 
do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
considerando o dever da administração Pública de promover a gestão dos 
documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramitação 
de documentos na administração Pública Estadual, visando a economici-
dade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos 
documentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação;
rESolVE:
art. 1º instituir no âmbito da Secretaria Estratégica de Estado de articu-
lação da cidadania - SEac, a comissão Setorial para impementação do 
Processo administrativo Eletrônico (PaE), com as seguintes atribuições:
i - a comissão Setorial deverá realizar a revisão do organograma da Se-
cretaria Estratégica de Estado de articulação da cidadania - SEac na pla-
taforma do Governo digital;
II - definir os usuários e nível de acesso;
III - definir escopo do plano piloto;
IV - definir o treinamento de usuários multiplicadores;
V - implantar o piloto, ajustar a utilização conforme resultados do piloto;
Vi - avaliar a implantação e implementar para os demais setores.
Vii – receber sugestões, reclamações ou queixas de qualquer servidor usu-
ário do Sistema PaE sobre a sua utilização e funcionamento;
Viii – analisar as determinações e orientações emanadas do órgão geren-
ciador do PaE, transmitindo-as aos demais servidores do órgão programas 
de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre ele emitir parecer;
iX – realizar reuniões e treinamentos sempre que demandados ou necessá-
rios ao conhecimento de novas orientações ou funcionalidades do Sistema;
X - exercer a orientação, coordenação e supervisão das atividades de im-
plementação do PaE.
art. 2º Nomear a comissão Setorial para implementação do Processo ad-
ministrativo Eletrônico, no âmbito da Secretaria Estratégica de Estado de 
Articulação da Cidadania - SEAC para, sob a presidência do primeiro, reali-
zar a implementação do (PaE) com os seguintes servidores :
1. caliane Pinheiro da costa, matrícula: 5929112/2 - Gestor Setorial do PaE;
2. Elane Pereira leao, matrícula: 5946865/2 - cogestor Setorial do PaE;
3. Murilo augusto fonseca ferreira, matrícula: 5948558/2 - Membro;
4. fenix Mendes aguiar, matrícula: 5956259/1 - Membro.
art. 3º compete ao Gestor Setorial do PaE:
i - convocar os demais membros, sempre que necessário para o desenvol-
vimento dos trabalhos da comissão Setorial/PaE;
ii - abrir, presidir e encerrar as reuniões da comissão Setorial, dando publi-
cidade das deliberações tomadas aos demais servidores da Secretaria Estra-
tégica de Estado de articulação da cidadania - SEac através de comunicados 
em seu sítio eletrônico, ou, pessoalmente, por outro meio de comunicação;
iii – resolver e esclarecer as questões e dúvidas levantadas pelos servido-
res sobre o uso do sistema de processo administrativo eletrônico, verbal-
mente ou por escrito;
IV - determinar a realização de diligências junto Secretaria de Estado de 
administração (SEad), na qualidade de órgão gerenciador do PaE, neces-
sárias ao bom andamento dos trabalhos da comissão Setorial/PaE;
V - praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos 
da comissão Setorial/PaE.
art. 4º São atribuições do cogestor Setorial do PaE:
i – substituir o Gestor Setorial do PaE, quando este estiver impossibilitado 
de exercer suas atribuições;
ii - auxiliar o Gestor Setorial do PaE  em suas atribuições;
ii - elaborar as atas das reuniões da comissão Setorial/PaE.
art. 5º São atribuições dos demais membros da comissão:
i – participar das reuniões da comissão Setorial/PaE, quando convocados, 
analisando e opinando sobre a pauta discutida ;
ii - auxiliar o Gestor Setorial do PaE  em suas tarefas conforme delegadas.
art. 6º a comissão Setorial/PaE terá prazo de 90 (noventa dias) para re-
alizar avaliação de implementação do plano piloto, devendo implementar 

nos demais setores da Secretaria Estratégica de Estado de articulação da 
cidadania - SEac, em concordância com o § 1º do art. 35 do decreto 
2.176, de 12 de setembro de 2018.
art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
BElÉM-Pa, 26 de abril de 2022.
Gabinete do Secretário
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário Estratégico de articulação da cidadania

Protocolo: 789760

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 040/2022-GaB, de 25 de abril de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/489496.
rESolVE:
CONCEDER 20 (vinte) dias de Férias Regulamentares ao servidor Jefferson 
Vieira da Silva, matrícula nº 5955888/1, ocupante do cargo de assessor 
Superior i, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 16/06/2022 a 
05/07/2022, referente ao período aquisitivo de 01/07/2020 a 30/06/2021.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 788780
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do seGUNdo aditiVo ao terMo 
de coLaBoraÇÃo Nº 002/2021

ProcESSo Nº 2022/394047
oBJETo: acréscimo de 25% do valor total do TErMo dE colaBoraÇÃo 
Nº 02/2021,
a fim de se manter a continuidade de execução do projeto de reforma.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParaPaZ
coNTraTada: EScola dE SaMBa da MaTiNHa, cNPJ: 05.141.008/0001-10
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
- Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
- fonte de recursos: 0301 – (Superávit)
- ação: 227161
- Pi: 21dEMG00235
- Valor: r$ 125.000,00
daTa da aSSiNaTUra: 26/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fundação da ParaPaZ

Protocolo: 789746
Portaria Nº 081 de 25 de aBriL de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi Nº 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que sus-
citam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94;
coNSidEraNdo os termos contidos no processo: 2022/208021.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 20/04/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, a servidor fErNaNdo HarlEY TaVarES No-
GUEira, carGo: assistente administrativo, matrícula n° 5953715/ 1. Esta 
Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério desta 
fundação e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou pro-
vento do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 789408
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Portaria Nº 080 de 25 de aBriL de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi Nº 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades desta fundação, que suscitam 
a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do art. 137 da lei 5.810/94;
coNSidEraNdo os termos contidos no processo: 2022/208021
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 20/04/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% (cinquenta por 
cento) sobre o salário base, ao servidor aNdErSoN da SilVa raMoS, 
CARGO: Auxiliar Operacional, matrícula n° 5960431/ 1. Esta Gratificação 
poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério desta fundação e não 
se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou provento do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 789410

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 340/2022-daF/sePLad, de 26 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°2022/483030,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora alESSaNdra criSTiNa raMoS carrEira, id. 
funcional nº. 54185966/5, ocupante do cargo de Gerente, para responder 
pela coordenadoria do Sistema integrado de recursos Humanos, durante 
o impedimento legal da titular roSa HElENa dE alENcar SilVa, id. fun-
cional nº. 4502/1, no período de 02/05/2022 a 16/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aBril dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 789838

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 011/2021 – sePLad/daF
cEdENTE:SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/
Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
cESSioNário: M f caSTro fESTaS iNfaNTiS lTda, empresa estabele-
cida nesta capital, na Travessa Humaitá, nº 1733, Bairro Pedreira. cEP: 
66.085-148, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 03.927.406/0001-02.
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses.
ViGÊNcia: a partir de 26/04/2022 a 25/04/2023
daTa da aSSiNaTUra: 20/04/2022
ordENador: irÍS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 789313

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº.084/2022-Gs/sePLad de 22 de aBriL de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 795/2020, que estabelece nor-
mas sobre cessão de servidores estaduais;
coNSidEraNdo os termos do PaE nº. 2022/309885;
r E S o l V E:
ProrroGar, pelo período de 01/06/2022 a 31/05/2024, a cessão 
da servidora liliaN roSE BiTar TaNdaYa BENdaHaN, id. funcional 
nº.3254720/1, ocupante do cargo de Técnico d, para o Tribunal de contas 
do Estado do Pará, com ônus para o órgão cessionário, em conformidade 
com o disposto nos arts 3º § 3º; 4º inciso ii; e 6º incisos i e ii do decreto 
nº 795/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 dE 
aBril dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 789804

Portaria Nº 109, de 19 de aBriL de 2022 – dPo  
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2297, de 19/04/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 109, de 19 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
cPc

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

PMPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00

SEGUP
investimentos 0,00 0,00 0,00 677.166,00 677.166,00

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 0,00 677.166,00 677.166,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

codEc
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00

NGPMcrEdcid-adM
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

folha de Pessoal
 0101 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

NGPr
investimentos 0,00 0,00 0,00 326.390,00 326.390,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 0,00 0,00 326.390,00 326.390,00
SEdaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 759.000,00 759.000,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 7306 0,00 0,00 0,00 759.000,00 759.000,00

GESTÃo
Enc. SEPlad-ad

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

folha de Pessoal
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEdUc
 0102 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

fund.financ-alEPa
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0258 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
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ProViSÃo rEcEBida 
do(a) fiNaNPrEV

 0658 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
fund.financ-MPcM
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0658 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00

fund.financ-TcE
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.934.182,00 2.934.182,00

obras e instalações
 0306 0,00 0,00 0,00 1.644.805,85 1.644.805,85

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 1.289.376,15 1.289.376,15
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

Hol
amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
amortização da dívida

 0269 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 103.000,00 103.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 103.000,00 103.000,00

SEcUlT
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 115.501,86 115.501,86

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 115.501,86 115.501,86

UEPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00

despesas ordinárias
 0102 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
agricultura, Pecuária, 
Pesca e aquicultura 0,00 0,00 0,00 1.085.390,00 1.085.390,00

NGPr
 0301 0,00 0,00 0,00 326.390,00 326.390,00

SEdaP
 7306 0,00 0,00 0,00 759.000,00 759.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 1.644.805,85 1.644.805,85

SEdoP
 0306 0,00 0,00 0,00 1.644.805,85 1.644.805,85

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Hol
 0269 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

indústria, comércio, 
Serviços e Turismo 0,00 0,00 0,00 1.289.376,15 1.289.376,15

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.289.376,15 1.289.376,15

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 17.840.501,86 17.840.501,86

codEc
 0101 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00

cPc
 0101 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Enc. SEPlad-ad
dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) SEdUc

 0102 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 103.000,00 103.000,00

NGPMcrEdcid-adM
 0101 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

PMPa
 0101 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00

SEcUlT
 0101 0,00 0,00 0,00 115.501,86 115.501,86

SEdoP
 0301 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00

UEPa
 0102 0,00 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00

Previdência Estadual 0,00 0,00 0,00 8.170.000,00 8.170.000,00
fund.financ-alEPa

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

fiNaNPrEV
 0258 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

fiNaNPrEV
 0658 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

fund.financ-MPcM
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0658 0,00 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00
fund.financ-TcE

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

fiNaNPrEV
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 677.166,00 677.166,00
SEGUP

 0301 0,00 0,00 0,00 677.166,00 677.166,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 17.819.878,01 17.819.878,01

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 0,00 0,00 2.460.000,00 2.460.000,00

0258 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- PaTroNal

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

0269 - SUS / Servicos 
Produzidos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 1.603.556,00 1.603.556,00
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - Convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 1.644.805,85 1.644.805,85

0658 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- PaTroNal

0,00 0,00 0,00 2.670.000,00 2.670.000,00
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7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - Convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 759.000,00 759.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 30.967.239,86 30.967.239,86

*republicado por ter saído com incorreção no doe n° 34.889, de 11/03/2022

Portaria Nº 116, de 26 de aBriL de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2308, de 26/04/2022 e 2309 de 26/04/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 116, de 26 de aBriL de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

SEdaP
investimentos 0,00 0,00 0,00 6.751.000,00 6.751.000,00

obras e instalações
 0306 0,00 0,00 0,00 5.684.471,69 5.684.471,69
 6301 0,00 0,00 0,00 66.528,31 66.528,31

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00

GESTÃo
fund.financ-alEPa
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

folha de Pessoal
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEV
 0254 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 761.747,34 761.747,34

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 761.747,34 761.747,34

SETraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 11.043.983,42 11.043.983,42

obras e instalações
 0124 0,00 0,00 0,00 8.818.133,81 8.818.133,81
 0126 0,00 0,00 0,00 2.225.849,61 2.225.849,61

PolÍTica Social
iMETroPará

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00

contrato Estimativo
 0260 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00

SESPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 6.663.320,58 6.663.320,58

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 0,00 0,00 6.663.320,58 6.663.320,58

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 7.809.000,00 7.809.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 7.809.000,00 7.809.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 6.959.000,00 6.959.000,00

SEdaP

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

 0301 0,00 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00

 0306 0,00 0,00 0,00 5.684.471,69 5.684.471,69

 6301 0,00 0,00 0,00 66.528,31 66.528,31

cidadania, Justiça e 
direitos Humanos 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00

iMETroPará

 0260 0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00

cultura 0,00 0,00 0,00 7.809.000,00 7.809.000,00

fcP

 0101 0,00 0,00 0,00 7.809.000,00 7.809.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habitação, 

Saneamento  e 
Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 530.224,17 530.224,17

SEdoP

 0101 0,00 0,00 0,00 530.224,17 530.224,17

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 231.523,17 231.523,17

SEdoP

 0101 0,00 0,00 0,00 231.523,17 231.523,17

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 11.043.983,42 11.043.983,42

SETraN

 0124 0,00 0,00 0,00 8.818.133,81 8.818.133,81

 0126 0,00 0,00 0,00 2.225.849,61 2.225.849,61

Previdência 
Estadual 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

fund.financ-alEPa

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

fiNaNPrEV

 0254 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 6.663.320,58 6.663.320,58

SESPa

dESTaQUE rEcEBi-
do do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 6.663.320,58 6.663.320,58

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordiNarioS                                         0,00 0,00 0,00 9.570.747,34 9.570.747,34

0103 - fES - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 6.663.320,58 6.663.320,58

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 8.818.133,81 8.818.133,81

0126 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 0,00 2.225.849,61 2.225.849,61

0254 - recursos Próprios do fundo 
Financeiro da Previdência do Estado do 

Pará - SErVidor
0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

0260 - rEc.ProVEN.TraNSfErENc.
coNVENioS E oUTroS                   0,00 0,00 0,00 123.000,00 123.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 208.000,00 208.000,00

0306 - recursos Provenientes de Trans-
ferências - Convênios e Outros 0,00 0,00 0,00 5.684.471,69 5.684.471,69

6301 - recursos de contrapartida de 
Convênios 0,00 0,00 0,00 66.528,31 66.528,31

ToTal 0,00 0,00 0,00 33.860.051,34 33.860.051,34

Portaria Nº 117, de 26/04/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
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rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 2.225.849,61 (dois Milhões, duzentos e Vinte e cinco Mil, 
oitocentos e Quarenta e Nove reais e Sessenta e Um centavos), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 
2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - SETraN 0126 444042 2.225.849,61
ToTal 2.225.849,61

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - SETraN 0126 449051 2.225.849,61

ToTal 2.225.849,61

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

Protocolo 789901

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 074 de 26 de aBriL de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
considerando o processo de nº 0056/2022.
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor JorGE SaNTa BrÍGida fErNaNdES, matrí-
cula n° 5946466/2, cPf nº 632.610.062-34, Suprimento de fundos, no 
valor de r$ 4.000,00 (quatro mil reais) destinados a atender as despesas 
emergenciais de gabinete.
Classificação da Despesa:
22.122.1297.8338.3390.30 - r$  2.000,00 – consumo
22.122.1297.8338.3390.39 - r$  2.000,00 – Pessoa Jurídica
art. 2º o período de aplicação são de 30 (trinta) dias a partir da data de 
emissão da ordem bancária, o responsável deverá prestar contas no prazo 
máximo 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 789675

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 052 de 11 de abril de 2022
coNcEdEr, a servidora rEGiNa coEli fraNco da rocHa, matrícula 
Nº 5746370/5, ocupante do cargo de assessor, 30(trinta) dias de licen-
ça Prêmio, de acordo com o art. 98 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994, referente ao 2º triênio, período compreendido entre 01/01/2017 a 
31/12/2019, para usufruto no período de 04/04/2022 a 02/05/2022.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 04 de abril de 2022.
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 064 de 26 de abril de 2022
coNcEdEr, a servidora SÔNia do Socorro da SilVa cardoSo, matrí-
cula nº 57192859/2, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 30 (trinta) 
dias de Licença Prêmio, conforme art. 98 da Lei nº 5.810 de 24/01/1994, re-
ferente ao 3º triênio, período compreendido entre 07/01/2014 a 06/01/2017, 
para usufruto no período de 16/05/2022 a 14/06/2022.
a presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 16 de maio de 2022
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 789691

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 278 de 26 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/483389 (PaE), de 22/04/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Marcelo Barbosa rodrigues, matrícula nº 5905513/7, 
ocupante do cargo de coordenador de arrecadação e fiscalização, a viajar 
para a cidade de Altamira/PA, no período de 26/04/2022 a 27/04/2022, a fim 
de desenvolver suas atividades funcionais naquela localidade.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 788584
Portaria Nº 279 de 26 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/483157 
(PaE), 22/04/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o militar alexandre José de oliveira fernandes, matrícula nº 
57221976/1, a viajar ao município de altamira/Pa, no período de 26/04/2022 
a 27/04/2022, a fim de desenvolver suas atividades funcionais na localidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao militar citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 788585
Portaria Nº 280 de 26 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/483487 (PaE), de 22/04/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula nº 
5946380/2, ocupante do cargo de coordenador do Núcleo regional de 
Marabá, que se deslocou para a cidade de altamira/Pa, no período de 
26/04/2022 a 27/04/2022, a fim de desenvolver suas atividades funcio-
nais naquela localidade.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 788589
Portaria Nº 281 de 26 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/484319 (PaE), de 22/04/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor ivaldo Baia rodrigues da 
Silva Junior, matrícula nº 5945932/2, ocupante do cargo de coordenador 
de orçamento e finanças, que se deslocou para a cidade de altamira/Pa, 
no período de 26/04/2022 a 27/04/2022, a fim de desenvolver suas ativi-
dades funcionais naquela localidade.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 788604
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Portaria Nº 286 de 26 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/486836 (PaE), de 22/04/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alex Gleiton carneiro lo-
pes, matrícula nº 5929464/2, ocupante da função de Técnico em Gestão 
de informática, a viajar para o município de altamira/Pa, no período de 
24/04/2022 a 28/04/2022, a fim de realizar a instalação da infraestrutura 
de Ti, montagem e teste rede no polo do iGEPrEV no referido município.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 789622
Portaria Nº 287 de 26 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/487789 
(PaE), de 25/04/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Newton fernando lopes da 
Silva, matrícula nº 57221203/2, ocupante do cargo em comissão de as-
sessor, a viajar ao município de altamira/Pa, no período de 26/04/2022 a 
27/04/2022, a fim de realizar visita técnica e supervisionar a conclusão das 
reformas e adequações no polo do iGEPrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 789623

.

.

oUtras MatÉrias
.

BoLetiM PreVidÊNciario de ProdUtiVidade – 1º QUadriMestre
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.
Visando assegurar a transparência das suas ações, bem como demonstrar 
o árduo trabalho que vem sendo desenvolvido nesta autarquia, torna pú-
blico o presente boletim de produtividade demonstrando quantitativos de 
produção e de concessão de benefícios do segundo 1 quadrimestre do ano 
de 2022 - meses de Janeiro, fevereiro, Março e abril de 2022.

eVoLUÇÃo MÊs a MÊs dos ateNdiMeNtos PreseNciais No eXercÍcio de 2022
UNidade JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

SEdE 2.563 2.540 2.842 2.280 10.225
UNidadE MÓVEl 151 721 962 698 2.532

METrÓPolE 188 256 275 96 815
PáTio BElÉM 174 171 315 80 740
GrÃo Pará 90 60 127 80 357

TErMiNal HidroViário 39 69 153 140 401
aGÊNcia caSTaNHal 228 329 700 395 1.652
aGÊNcia caPaNEMa 50 56 217 67 390

aGÊNcia aBaETETUBa 0 0 40 210 250
ToTal 3.483 4.202 5.631 4.046 17.362

*a agência de abaetetuba foi inaugurada em 24/03/2022
a partir das informações acima se infere que com a crescente melhora 
no quadro de saúde do Estado, no que tange à Pandemia de covid-19, 
principalmente em razão do aumento exponencial da vacinação e crescen-
te redução dos casos, o atendimento presencial, especialmente no prédio 
sede, teve contínuo aumento, garantindo atendimento célere e eficaz aos 
cidadãos que buscam este instituto.
importante salientar que os dados de atendimento presencial demonstra-
dos referem-se até o dia 12/04/2022.
No final do ano de 2021 o Igeprev iniciou o seu processo de interiorização, 
inaugurando até agora, 04 (quatro) agências no interior do Estado, sendo 
a última, a localizada em Santarém, inaugurada em 20/04.
a previsão é que nesse primeiro semestre sejam inauguradas outras 02 
(duas), em Marabá e Altamira, garantindo aos beneficiários dos serviços 
deste instituto maior agilidade no atendimento de suas demandas, bem 
como nos permitirá estar mais próximo da população que historicamente 
se desloca à capital para realização de serviços simples, representando 
uma enorme conquista para a população e permitindo maior aproximação 
de temas previdenciários à população.
outro grande avanço que tivemos foi a regularização de nossa central de 
atendimento telefônico, bem como a possibilidade de realização de atendi-

mento por chat e por whatsapp, facilitando deveras o acesso da população 
ao nosso atendimento.
os números expressivos demonstram por si só a importância do ofereci-
mento do serviço, garantindo maior facilidade de acesso e fazendo com 
que um maior número de pessoas e especialmente as que não residem na 
região metropolitana possam acessar nossos serviços.

eVoLUÇÃo MÊs a MÊs dos ateNdiMeNtos reMotos No eXercÍcio de 2022
UNidade JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

rEQUEriMENTo VirTUal 114 191 292 12 609
call cENTEr 1.278 4.608 7.682 - 13.568
WHaTS aPP 955 1.982 3.516 - 6.453

cHaT 183 234 381 - 798
ToTal 2.530 7.015 11.871 12 21.428

*os dados de abril ainda não haviam sido disponibilizados até o 
fechamento deste relatório.
como forma de tornar esse serviço ainda melhor, a partir de fevereiro pas-
samos a realizar pesquisa de satisfação após os atendimentos, pelo que 
82% das pessoas avaliaram nosso serviço como bom ou excelente, o que 
demonstra que além de possibilitar que mais pessoas sejam atendidas, 
estamos fazendo-o com excelência, assegurando os direitos e a dignidade 
daqueles que buscam nossos serviços.
aliado a isso, as concessões de benefícios e deferimentos de abonos de 
permanência também aumentam mês a mês, possibilitando que no mês de 
abril atingíssemos a marca histórica, nunca antes alcançada de 456 bene-
ficiários contemplados com as concessões de benefícios e 154 abonos de 
permanência deferidos, conforme dados abaixo demonstrados.

eVoLUÇÃo MÊs a MÊs de coNcessÕes No eXercÍcio 2022
tiPo de Processo JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

aPoSENTadoria 129 85 171 182 567
PENSÃo 137 140 168 182 627
MiliTar 85 35 100 92 312

aBoNo dE PErMaNÊNcia 76 65 94 154 389
ToTal 427 325 533 610 1895

imperioso analisar que se compararmos o quadro abaixo com o quadro an-
teriormente publicado referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2021 
percebe-se o aumento expressivo de 47,35% no número de benefícios 
concedidos (aposentadoria, pensão, reserva e reforma), conforme abaixo 
demonstrado:

aNÁLises 1º QUadriMestre 2021 1º QUadriMestre 2022
coNcESSÕES dE BENEfÍcioS 1022 1506

aUMENTo %  47,35%

a partir das informações apresentadas, infere-se que a produtividade e 
consequentemente a concessão de benefícios aumentaram exponencial-
mente, sendo fruto do alto desempenho da gestão e dos servidores que 
atualmente compõem o corpo deste instituto.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 789624

Portaria Nº 288 de 26 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 adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, 
nos autos dos Processos administrativos Eletrônicos nº 2021/1009602, de 
13/09/2021 e n° 2022/114962, de 28/01/2022; 
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria nº 793/2021, de 05/11/2021, publicada no doE 
nº 34.759, de 08/11/2021, referente ao Processo administrativo Eletrônico 
nº 2021/1009602, como Fiscal do Contrato Admistrativo nº 050/2021, fir-
mado com a empresa BarcEloS, ESTEVES & JErÔNiMo adVoGadoS aS-
SociadoS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 22.868.354/0001-95, a 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, pela servidora denise inácio Gaioso, matrícula 
nº 5948947/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na 
coordenadoria de concessão de Benefícios. 
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
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Portaria Nº 289 de 26 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 Substituição de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/152616, de 08/02/2021;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na Portaria nº 641/2021, de 20/09/2021, publicada 
no doE nº 34.706, de 22/09/2021, referente ao Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/152616, como fiscal do contrato admistrativo nº 
021/2021, firmado com a empresa AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO 
E iNforMáTica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 00.059.307/0001-68, 
a 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, pela servidora denise inácio 
Gaioso, matrícula nº 5948947/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenci-
ário a, lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios. 
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 789894

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

ERRATA do EDITAL Nº 001/2022, publicado no Diário Oficial nº 
34.936 de 18 de abril de 2022. Protocolo nº 785971.
a diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará no 
uso de suas atribuições publica ErraTa referente ao Edital nº001/2022 de 
abertura ao processo seletivo destinado ao provimento de 100 vagas aos 
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública com ênfase em 
Políticas Públicas e Governança e Gestão Pública com ênfase em Gestão 
do conhecimento nas organizações Públicas aos servidores e empregados 
públicos estaduais, que sofrerá a seguinte correção referente ao anexo i 
Modelo do curriculum Vitae:
onde se lê:
5.2. aprovação em concurso público nível superior
Leia-se:
5.2. aprovação em concurso público nível médio
os demais itens previstos no Edital de abertura nº 001/2022, permanecem 
inalterados.
Belém, 26 de abril de 2022.
Elisângela Mara da Silva Jorge
diretora Geral interina da EGPa

Protocolo: 789864

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 269 de 25 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado da fazenda, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei,
r E S o l V E:
1) EXclUir, a contar de 10.12.2021, dos efeitos da PorTaria Nº 742 de 
29.10.2021, publicada no doE nº 34.791 de 10.12.2021, o servidor SilVio 
GOMES DA COSTA, identificação funcional nº 5333288/1 como membro 
da comissão encarregada de promover, supervisionar e acompanhar o 
Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado da Fazenda do 
Estado do Pará.
2) iNclUir, a contar de 10.12.2021, nos efeitos da PorTaria Nº 
742 de 29.10.2021, publicada no doE nº 34.791 de 10.12.2021, o 
servidor RODOLFO JOB DE ARAUJO CORREA, identificação funcional nº 
57223785/1, cPf: 657.529.882-68, E-mail: rodolfo.correa@sefa.pa.gov.
br, para participar como membro da comissão encarregada de promover, 
supervisionar e acompanhar o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria 
de Estado da fazenda do Estado do Pará.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Portaria Nº 273 de 25 de aBriL de  2022
coNcEdEr à servidora aNdrEa YarEd dE oliVEira HaSS, id func nº 
5570336/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada na célula de Pla-
nejamento, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 30 
(trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 26/04/2022 a 25/05/2022, 
correspondentes ao triênio de 26/11/1999 a 25/11/2002.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 789724
Portaria Nº 262 de 19 de aBriL de 2022.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 32 /2022 cofaZ-dE-SEfa, 
de 13 de abril de 2022, contido no processo PaE n. 2022/452125;
rESolVE:
dESiGNar a servidora fraNciNETE coNcEiÇÃo dE SoUSa, auditor fiscal 
de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5347300/1, para subs-
tituir a servidora Maria da GraÇa TEiXEira liMa, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5570255/1, como membro da 
comissão de Processo administrativo disciplinar, instituída pela  Portaria n. 
1.292/2018, de 28/05/2018,  publicada d.o.E n. 33.630, de 05/06/2018.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 789414
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa - caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002242, de 25 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: alEXSaNdro aNETE doS SaNToS.
cPf: 584.900.512-91.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0lG258596.
Portaria Nº 2022330002234, de 25 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: aNdrE alVES GaBY.
cPf: 688.309.042-87.
Marca/ModElo: cHEV/SPiN 1.8l aT acT7.
cHaSSi: 9BGJK7520MB232080.
Portaria Nº 2022330002236, de 25 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: BENEdiTo fErrEira dE liMa.
cPf: 044.251.702-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS HB X 13l aT.
cHaSSi: 9BrK19BT7J2096211.
Portaria Nº 2022330002227, de 25 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: BrENo KaZUHiro SoUSa YoKoYaMa.
cPf: 025.074.092-31.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS acTiVE cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15NB109563.
Portaria Nº 2022330002240, de 25 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: daVi dUarTE rEBoUcaS.
cPf: 026.103.802-83.
Marca/ModElo: HoNda/ciTY dX MT.
cHaSSi: 93HGM6530KZ102488.
Portaria Nº 2022330002239, de 25 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: GaBriEl MoNTEiro dE SoUZa.
cPf: 038.388.692-90.
Marca/ModElo: ciTroEN/c4cacTUS fEEl a.
cHaSSi: 9350WNfNYlB540955.
Portaria Nº 2022330002229, de 25 de abril de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iZaBEl THErEZiNHa BaSToS alVarENGa.
cPf: 158.383.582-20.
Marca/ModElo: HoNda/Wr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HGH8860KZ107666.
Portaria Nº 2022330002231, de 25 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.
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iNTErESSado: JoÃo BaTiSTa doS SaNToS.
cPf: 254.479.392-91.
Marca/ModElo: NiSSaN/V-driVE 16SEdicVT.
cHaSSi: 94dBcaN17MB204363.
Portaria Nº 2022330002232, de 25 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: Joao VicTor ZolETi KHalil.
cPf: 019.656.352-61.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS liMiTEd S.
cHaSSi: 9886751c6MKK75417.
Portaria Nº 2022330002238, de 25 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: JorGE PiNTo dE alMEida.
cPf: 129.992.617-72.
Marca/ModElo: JEEP/coMMaNdEr oVr T270.
cHaSSi: 988671171NKN07369.
Portaria Nº 2022330002237, de 25 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: JoSiaS SaraiVa diaS.
cPf: 029.030.162-91.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0JG325665.
Portaria Nº 2022330002230, de 25 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: lorENa Maria da cUNHa BEZErra.
cPf: 751.392.862-20.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX flEX.
cHaSSi: 93HGE6850EZ104866.
Portaria Nº 2022330002235, de 25 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 BarroS SEaBra.
cPf: 773.626.912-20.
Marca/ModElo: NiSSaN/KicKS S drcT cVT.
cHaSSi: 94dfcaP15lB204691.
Portaria Nº 2022330002228, de 25 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 PErEira E SilVa.
cPf: 396.330.122-87.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XMK341523.
Portaria Nº 2022330002241, de 25 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: PEdro alMEida JaNSEN coSTa.
cPf: 047.247.402-21.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX cVT.
cHaSSi: 93HGK5840lK117287.
Portaria Nº 2022330002233, de 25 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: roNi carloS SHElE lUZ BarBoSa.
cPf: 612.893.882-53.
Marca/ModElo: HYUNdai/crETa1Ta PlTiNUM.
cHaSSi: 9BHPB81BBNP023784.

Protocolo: 789583
Portaria Nº 271 de 25 de aBriL de 2022.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 32 /2022 cofaZ-dE-SEfa, 
de 13 de abril de 2022, contido no processo PaE n. 2022/452125;
rESolVE:
dESiGNar a servidora fraNciNETE coNcEiÇÃo dE SoUSa, auditor fiscal 
de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5347300/1, para subs-
tituir a servidora Maria da GraÇa TEiXEira liMa, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, Identificação Funcional n. 5570255/1, como membro da 
comissão de Processo administrativo disciplinar, instituída pela Portaria n. 
1.294/2018, de 28/05/2018, publicada d.o.E n. 33.630, de 05/06/2018.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 789465

Portaria N. 270 de 25 de aBriL de 2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da competência que lhe 
é atribuída por lei; e
coNSidEraNdo a necessidade de substituição de um dos membros da co-
missão processante nos termos do Processo PaE 2022/236373, em razão 
de licença por motivo de doença em pessoa da família, com fundamento 
nos arts. 85 e 86 da lei N. 5810/94;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora Maria do Socorro dE dEUS E SilVa, 
Assistente Administrativo, Identificação Funcional nº 5156467/1, para 
substituir  o servidor rEGiNaldo TorrES MEdEiroS, auditor fiscal de 
Receitas Estaduais, Identificação Funcional nº 5205344/2, como membro 
da comissão Processante instituída pela PorTaria Nº 391 de 19 de maio 
de 2021, publicada no d.o.E nº 34.590  de 21/05/2021;
ii – dESiGNar o servidor JUliSoN MoraES dE oliVEira, auditor fiscal 
de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n.5914966/1, para presidir 
os trabalhos da referida comissão Processante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 789491

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 811 de 26 de abril de 2022 autorizar 1/2  diária a servi-
dora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS 
EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica à UEcoMT  São francisco, 
no período de 27.04.2022, no trecho Belém - São francisco - Belém.

Protocolo: 789548

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000457 de 26/04/2022 - 
Proc n.º 002022730000759/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: ludimyla Passos Silva – cPf: 009.985.272-11
Marca: VW/VoYaGE 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000459 de 26/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002428/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: Nilton antonio lima da Silva Matos – cPf: 165.507.492-04
Marca: fiaT/MoBi liKE 1.0 flEX 4P Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001739, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002429/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: fabio alexandre Teixeira dos Santos – cPf: 608.631.292-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ0KP614869
Portaria n.º202204001741, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002421/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: Marco aurelio Martins Silva – cPf: 298.395.992-91
Marca/Tipo/chassi
VW/SPacEfoX TrENd Gii/Pas/automovel/9BWPB45Z6E4136274
Portaria n.º202204001743, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002418/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: denyson Sales Vieitas – cPf: 657.817.912-72
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY SPorT/Pas/automovel/93HGM2500EZ212627
Portaria n.º202204001745, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002417/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: Jorge Miguel Gonçalves da Silva – cPf: 087.017.172-00
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY EXl/Pas/automovel/93HGN2670NK111099
Portaria n.º202204001747, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002411/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: Pedro de assis Teixeira – cPf: 055.325.312-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla alTiS 20/Pas/automovel/9BrB33BE9P2103242
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Portaria n.º202204001749, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730000263/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: Mauro Pinheiro da Silva – cPf: 508.204.782-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3399603
Portaria n.º202204001751, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002313/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 Maria dos Santos leite – cPf: 097.000.132-00
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS SENSE MT/Pas/automovel/94dfcaP15NB136782
Portaria n.º202204001753, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002407/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 Sales de araujo – cPf: 081.266.152-49
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45UXHT071334
Portaria n.º202204001755, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002406/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos Gomes da Silva – cPf: 296.853.622-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U7NT035662
Portaria n.º202204001757, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002400/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: Marcelo Brito de Souza – cPf: 391.990.882-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli UPPEr/Pas/automovel/9BrBl3HE4J0150141
Portaria n.º202204001759, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002402/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos augusto Nascimento da Silva – cPf: 362.224.102-00
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z8Ja511046
Portaria n.º202204001761, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002403/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Evandro alexandre de Pinho – cPf: 280.093.202-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19627Mf2259886
Portaria n.º202204001763, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002404/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: diego felipe reis Pinto – cPf: 726.068.941-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB6930GB167125
Portaria n.º202204001765, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002404/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: clóvis de Jesus carvalho da Gama – cPf: 083.667.212-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.0/Pas/automovel/9Bd196271f2230152
Portaria n.º202204001767, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002436/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 Quadros Martins Junior – cPf: 691.518.812-68
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ7MP063849
Portaria n.º202204001769, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000791/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: Maria José da costa Gomes – cPf: 638.493.482-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG202529
Portaria n.º202204001771, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002442/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: Paulo Sergio Pantoja Maia – cPf: 049.684.412-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3178531
Portaria n.º202204001773, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002434/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: Joao Batista de araujo – cPf: 057.762.952-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75E0GB101600

Portaria n.º202204001775, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 122022730000409/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 agenor chagas da rocha – cPf: 720.979.142-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3357456
Portaria n.º202204001777, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002438/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: Julio Elias Nery Sarraf – cPf: 166.602.002-82
Marca/Tipo/chassi
HoNda/Wr-V EX cVT/Pas/automovel/93HGH8840JZ121032
Portaria n.º202204001779, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002344/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: claudio Marcio Monteiro de Brito – cPf: 410.681.652-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520JB226459
Portaria n.º202204001781, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002368/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: osvaldo de ataide Monteiro – cPf: 055.778.612-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc3f36N8141840
Portaria n.º202204001783, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002328/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: debora carvalho Silva – cPf: 110.715.913-04
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U9JT106855
Portaria n.º202204001785, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002343/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Botelho furtado – cPf: 455.242.542-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X VSc MT/Pas/automovel/9BrB29BT9M2269034
Portaria n.º202204001787, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002341/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: orlando Nogueira da Silva filho – cPf: 139.883.282-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK TrEKK 1.6/Pas/automovel/9Bd373154E5056677
Portaria n.º202204001791, de 26/04/2022 - 
Proc n.º 62022730000606/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: onildo ferreira da Silveira – cPf: 558.021.412-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB186069

Protocolo: 789610

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 034/2018
terMo aditiVo Nº: 04
objeto do contrato: Prestação de serviços de suporte técnico e manuten-
ção do software Gestão Estratégica, necessários para seu bom funciona-
mento de acordo a Proposta comercial e Técnica da contratada e com o 
Termo de Referência, os quais constituem parte integrante do presente 
contrato como aNEXo i e aNEXo i-a, com detalhamento dos serviços a 
serem executados. a denominação do software e a modalidade de hospe-
dagem estão descritas abaixo.
1. denominação do Software: Gestão Estratégica;
2. Hospedagem dos dados: Servidor da contratante.
Modalidade da contratação: inexigibilidade de licitação Nº 009/2018
data de assinatura do aditivo: 14.04.2022
Vigência do Aditivo: 09.05.2022 a 08.05.2023
objeto do aditivo: Prorrogação de Prazo
fundamento legal do aditivo: artigo 57, inc. ii da lei nº 8.666/1993.
Valor Global: r$32.934,12 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e quatro 
reais e doze centavos)
contratada: STraTEc iNforMáTica EirEli - ME
Endereço:  Rua Erê, Nº 023 – Sala 801 Bairro: Prado
cEP: 30411-052  Belo Horizonte/MG
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 789517
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 388 de 20 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo de 
Sindicância administrativa, instaurado pela da PorTaria Nº 001, de 27 de 
janeiro de 2022, nos autos do Processo administrativo nº 2021/1434954, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.846, de 28 de janeiro de 2022;
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNSidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
rESolVE:
 i – aplicar pena de rEPrEENSÃo ao servidor carlos clei raiol Souto, ma-
trícula 54192739-1, ocupante do cargo de agente de Portaria do Hospital 
regional de Salinopoles, com fulcro nos arts.178,inciso Xiii e 179, da lei 
estadual n°5.810, de 24 de janeiro de 1994.
ii- arquivar o proceso em desfavor do referido servidor.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 26 de abril de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 789889
Portaria N° 337 de 26 de aBriL de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e;
considerando a solicitação da comissão Especial de Tomada de contas nos 
termos da ci n° 18/cTcE
rESolVE:
i – Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos 
da comissão de Tomada de contas Especial, instaurada pela Portaria n° 
167 de 31 de janeiro de 2022, publicada no doE de 02 de fevereiro de 
2022, prorrogada pela Portaria n° 198 de 21/02/2022, publicada no doE 
de 25/02/2022, que tem como objetivo quantificar o prejuízo efetivo ao 
erário ocasionado pelos agentes Políticos, conforme os termos do ofício n° 
aGE/572/GaB constantes no processo n° 2021/1210503.
PUBliQUE-SE, rEGiSTra-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
EM 26 dE aBril dE 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 789885
Portaria N° 0390 de 22 de aBriL de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doe nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/328100.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora aNdrEa loPES PaNToJa, cargo ENfErMEiro, matrí-
cula n° 57173301/1, da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada – Mar-
cElo cÂNdia para a UNidadE dE rEaBiliTaÇÃo – dEMÉTrio MEdrado.
Portaria N° 0391 de 22 de aBriL de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/341701.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora fErNaNda roSEaNE dUarTE doS SaNToS, cargo 
ENfErMEiro, matrícula n° 5519446/2, da dirEToria dE dESENVolViMEN-
To E aUdiToria doS SErViÇoS dE SaÚdE para a diViSÃo dE ViGilÂNcia 
a SaÚdE com atuação no SErViÇo dE VErificaÇÃo dE ÓBiTo – SVo.
Portaria N° 0392 de 22 de aBriL de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/298917.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora aNa PaUla liMa PESSoa, cargo NUTricioNiSTa, 
matrícula n° 57234398/1, do laBoraTÓrio cENTral para o dEParTa-
MENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS com atuação na GErÊNcia dE aTENÇÃo 
ao TraBalHador – GaT.
Portaria N° 0393 de 22 de aBriL de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/458351.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 01/04/2022, a servidora Socorro dE JESUS GoMES 
MoTa, cargo ENfErMEiro, matrícula n° 5088941/1, da diViSÃo dE ViGi-
lÂNcia a SaÚdE para o 10º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – alTaMira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 22.04.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 789872

Portaria Nº 394 de 26 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Especial de Sindicância/Nível cen-
tral/SESPa nos termos do ofício nº 042/2022/cPS ii/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - determinar a continuidade dos trabalhos relativos à Sindicância adminis-
trativa nº 2019/421628, nos termos do 199 da lei Estadual Nº 5.810/1994;
ii - Prorrogar o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii - deliberar que a comissão Especial de Sindicância poderá dedicar-
se exclusivamente aos trabalhos apuratórios, reportar-se diretamente às 
autoridades e órgãos da Administração Pública e proceder às diligências 
necessárias à instrução processual;
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém, 26 de abril de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 789879
Portaria Nº 0342 de 22 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/363896.
r E S o l V E:
CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (Sessenta 
por cento) do vencimento base dos servidores relacionados abaixo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo a coNtar Portaria QUe coN-
cedeU a Gti

54188881/1 SErGio aUGUSTo 
araUJo araGao coNTador

dirEToria dE dESEN-
VolViMENTo E aUdi-
Toria doS SErViÇoS 

dE SaÚdE

01.03.2022 0503/2016  doE Nº 
33.141 dE 06.06.2016

54192848/1
roBSoN THiaGo 

dE oliVEira GoN-
calVES

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

UNidadE dE rEfErÊN-
cia ESPEcialiZada – 
MaTErNo iNfaNTil

07.03.2022 0503/2016  doE Nº 
33.141 dE 06.06.2016

57196779/1 fraNcENi SilVa 
MarQUES

aGENTE adMi-
NiSTraTiVo

9º cENTro rEGioNal 
dE SaÚdE - SaNTarÉM 01.03.2022 0503/2016  doE Nº 

33.141 dE 06.06.2016

5176999/1 EdSoN dUarTE dE 
JESUS EcoNoMiSTa dirEToria adMiNiS-

TraTiVa E fiNaNcEira 15.03.2022 0332/2016  doE Nº 
33.876 dE 20.05.2019

Portaria coLetiVa Nº 0343 de 22 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da PorTaria Nº 194 de 
12 de Março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
coNSidEraNdo o teor da PorTaria Nº 503 de 01/06/2016, publicada 
no doE nº 33.141 de 06/06/2016 (SESPa), a qual estabelece em 60% o 
percentual para Concessão de Gratificação de Tempo Integral, prevista na 
lei nº 5.810/1994,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/363896.
r E S o l V E:
AUTORIZAR, os servidores relacionados abaixo, a perceber Gratificação de Tem-
po integral, no percentual de 60% (Sessenta por cento) do vencimento base.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo a coNtar

54190762/1 caroliNa rEBEca da 
coSTa E SilVa crEao

aTENdENTE coNSUl-
Torio dENTario dirEToria TÉcNica PUBlicaÇÃo

54191221/1 daNiEl aNdrE liMa loPES ENfErMEiro
dirEToria dE dESENVol-

ViMENTo E aUdiToria doS 
SErViÇoS dE SaÚdE

01.03.2022

5959212/1 PiETra MariaNa dUarTE 
fiGUEirEdo

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo GaBiNETE do SEcrETário 07.03.2022

5897276/1 EdiNElZa rodriGUES dE 
SoUSa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

9º cENTro rEGioNal dE 
SaÚdE – SaNTarÉM 01.03.2022

5959189/1 carloS dE oliVEira 
MarTiNS JUNior coNTador dirEToria adMiNiSTraTiVa 

E fiNaNcEira 15.03.2022

57194550/1 KaTia cilENE dE liMa 
SoUZa aGENTE dE PorTaria diViSÃo dE SaÚdE MENTal PUBlicaÇÃo

54194496/1 SElMa criSTiNa caNiZo 
loBaTo da rocHa

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

diViSÃo dE dirEiToS E 
VaNTaGENS PUBlicaÇÃo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 22.04.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 789880

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 503 de 26 aBriL de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dGTES, 
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 Maria 
iNES SilVa da cUNHa, identidade funcional nº 57224612/1, cargo de 
aGENTE dE arTES PráTicaS, lotada no 10º centro regional de Saúde - al-
tamira, no período de 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022, referente 
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ao período aquisitivo de 10 de fevereiro de 2021 a 09 de fevereiro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 26.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 789346

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 493 de 22 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 2022/275081.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licENÇa SEM 
VENciMENToS, a servidora darlENE roBErTa raMoS da SilVa, matrícula nº. 
54188873/1, ocupante do cargo de NUTricioNiSTa, lotada na diViSÃo dE NU-
TriÇÃo, por um período de 02 (dois) anos, a contar de 20.04.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 26.04.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 492 de 22 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/278156.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licENÇa 
SEM VENciMENToS, a servidora iodilHa dE MElo fiGUEirEdo, matrí-
cula nº. 107905/1, ocupante do cargo de MEdico, lotada no 6º cENTro 
rEGioNal dE SaÚdE - BarcarENa, por um período de 02 (dois) anos, a 
contar da data da publicação.
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: 26.04.2022
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 789402

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 108/sesPa/2021

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, HoMoloGo o Pregão 
Eletrônico nº 108/SESPa/2021, no valor total de r$ 107.705,65 (cENTo E 
SETE Mil, SETEcENToS E ciNco rEaiS E SESSENTa E ciNco cENTaVoS).
oBJETo: aquisição de mobiliários e equipamentos para o Hospital Muni-
cipal de São Joaquim no Município de Baião, com recursos da emenda 
parlamentar Nº 31880003, visando ampliar a resolutividade da assistência 
na região de Saúde Tocantins.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):
caSa HoSPiTalar iBiPora EirEli, cNPJ Nº 10.769.989/0001-56,  foi a 
vencedora do item 05, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 104.899,00;
NoVa MEdica coMErcio E SErVicoS dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda, cNPJ Nº 19.769.575/0001-00,  foi a vencedora do item 06, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 2.806,65;
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 108/SESPa/2021: r$ 
107.705,65 (cENTo E SETE Mil, SETEcENToS E ciNco rEaiS E SESSEN-
Ta E ciNco cENTaVoS)..
Belém (Pa), 20 de abril de  2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo 
eLetrÔNico srP Nº 084/sesPa/2021

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, HoMoloGo o Pregão 
Eletrônico nº 084/SESPa/2021, no valor total de r$ 1.346.258,00 (UM 
MilHÃo, TrEZENToS E QUarENTa E SEiS Mil, dUZENToS E ciNQUENTa 
E oiTo rEaiS).
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Per-
manentes e Equipamentos, para atendimento das necessidades da coordenação 
Estadual de Saúde Bucal/SESPA, de acordo com as especificações e quantidades 
constantes nos anexos i, ii, iii, iV e iV, por um período de 12 meses.
EMPrESaS VENcEdoraS:
SaNTa TErEZiNHa coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli, cNPJ Nº 
04.063.503/0001-67,  foi a vencedora do item 13, pelo critério de menor 
preço por item, no valor total de r$ 6.468,00;
J E S foNSEca coMÉrcio EirEli EPP, cNPJ Nº 04.707.391/0001-30,  foi 
a vencedora dos itens 08, 20, 21, 22, 25, pelo critério de menor preço por 
item, no valor total de r$ 74.996,00;
f cardoSo & cia lTda, cNPJ Nº 04.949.905/0001-63,  foi a vencedora 
dos itens 18, 26, pelo critério de menor preço por item, no valor total de 
r$ 34.887,50;
cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdicoS E HoS-
PiTalar EirEli , cNPJ Nº 05.323.167/0001-07,  foi a vencedora do item 
27, pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 39.000,00;
dENTal alTa MoGiaNa coMÉrcio dE ProdUToS odoNTolÓGicoS 
lTda, cNPJ Nº 05.375.249/0001-03,  foi a vencedora do item 07, pelo 
critério de menor preço por item, no valor total de r$ 91.840,00;

Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli, cNPJ Nº 07.679.989/0001-50,  
foi a vencedora do item 28, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 65.709,00;
P. a ENGENHaria coMErcial lTda, cNPJ Nº 09.605.413/0001-74,  foi a 
vencedora do item 29, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 29.940,00;
TaTa coMÉrcio dE EQUiPaMENToS Para SaÚdE, odoNTo MÉdico lTda 
ME, cNPJ Nº 11.088.993/0001-11 ,  foi a vencedora dos itens 04, 05, 06, 
pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 265.000,00;
W.r. dE oliVEira SErViÇoS E coMÉrcio EPP, cNPJ Nº 16.550.802/0001-
05,  foi a vencedora do item 24, pelo critério de menor preço por item, no 
valor total de r$ 9.960,00.
W TEdESco rEfriGEraÇÃo EirEli, cNPJ Nº 20.121.311/0001-16,  foi a 
vencedora do item 23, pelo critério de menor preço por item, no valor total 
de r$ 209.300,00;
a&r coMErcial ProdUToS E EQUiPaMENToS EirEli, cNPJ Nº 
22.858.929/0001-99,  foi a vencedora do item 19, pelo critério de menor 
preço por item, no valor total de r$ 28.578,00;
M.K.r. coMÉrcio dE EQUiPaMENToS EirEli, cNPJ Nº 31.499.939/0001-
76,  foi a vencedora do item 17, pelo critério de menor preço por item, no 
valor total de r$ 27.900,00;
MiaMiMEd ProdUToS odoNTolÓGicoS lTda, cNPJ Nº 38.259.748/0001-
86,  foi a vencedora dos itens 10, 14, 15, pelo critério de menor preço por 
item, no valor total de r$ 290.307,00;
l a PaZiNaTo coMÉrcio dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS lTda, cNPJ Nº 
40.965.390/0001-59,  foi a vencedora do item 02, pelo critério de menor 
preço por item, no valor total de r$ 29.180,00;
iTaMar MarTiNS da SilVa 93282567120, cNPJ Nº 41.228.043/0001-06,  
foi a vencedora dos itens 03, 11, 12, pelo critério de menor preço por item, 
no valor total de r$ 143.192,50;
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 084/SESPa/2021: r$ 
1.346.258,00 (UM MilHÃo, TrEZENToS E QUarENTa E SEiS Mil, dUZEN-
ToS E ciNQUENTa E oiTo rEaiS).
Belém (Pa), 20 de abril de  2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo 789902

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 198/2022 – 26/04/2022
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):
5946100/1/ iTaiara doS SaNToS PiNHEiro (Veterinária) 05 meias diá-
rias (deslocamento) no período de  02 a 06/05/2022. <br..
0502188 /alBErTo MaGalHaES NETo (Guarda de Endemias) / 05 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 02 a 06/05/2022. <br..
57190913/1 / carloS MarTiNS callicE JUNior (ag. adm.) / 05 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 02 a 06/05/2022. <br..
0503337 / fraNciSco EdUardo rodriGUES da SilVa (ag. c. de Endemias) / 
05 meias diária (deslocamento) / no período de 02 a 06/05/2022. <br..
0498857/ JorGE MoNTEiro da SilVa (Motorista) / 05 meias diárias (des-
locamento) / no período de 02 a 06/05/2022. <br..
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): MariTUBa - Pa
objetivo: realizar capacitação para análise de formas imaturas de Vetores 
de agravos como: chicungunya, Zica vírus, doença de chagas no municí-
pio de Marituba. No período: 02 a 06/05/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 250/2022 – 26/04/2022
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):
5146640/1 /Maria do carMo dE liMa BiTENcoUrT (Enfermeira) / meia 
diária (deslocamento) / no dia 03/05/2022.<br
57191004-1 /EliZa Maria liMa MoNTEiro (farmacéutica) / meia diária 
(deslocamento) / no dia 03/05/2022.<br
57196503/2 /dENiSE HElENa riBEiro rodriGUES (Enfermeira) / meia 
diária (deslocamento) / no dia 03/05/2022.<br
5747140/10/ Maria TErEZa ParENTE SilVa JUSTiNo (odontóloga) / 
meia diária (deslocamento) / no dia 03/05/2022.<br
57190384/3 / laYSE cHriSTiNE MarTiNS SENa dErZE fErrEira (Enfer-
meira) / meia diária (deslocamento) / no dia 03/05/2022.<br
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57173282-1 /EdiNaldo MiraNda da SilVa (Motorista) meia diária (des-
locamento) / no dia 03/05/2022.<br
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
objetivo: participar do forum Peri-natal, com objetivo de reunião a respei-
to da mortalidade materno-infantil no referido município
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 789633

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria Nº 401 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão fazer supervisão  e fazer busca ati-
va dos casos suspeitos de dengue e avaliar a rede assistencial e os dados 
epidemiológicos do município de Maracanã
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã Período: 09 a 13 /05/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa cargo: motorista cPf- 
036.584.732.15 mat.5149190/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789374
Portaria Nº 399 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: ira avaliar e atualizar os sistemas SisPNcd, liraa/lia e localida-
des assim como orientar os digitadores quanto alimentação analise e envio 
das informações a serem enviadas ao MS.
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã Período: 09 a 13 /05 /2022
Servidores: Geofran da costa Pimentel cargo: datilografo cPf_-
320.005.882.04 mat. 5144930
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789333
Portaria Nº 400 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar e atualizar o sistema de informação SiNaN com referen-
cia a dengue assim como orientar os digitadores quanto a analise e inser-
ção de informações no sistema Sinan dengue online.
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã Período: 09 a 13 /05/2022
Servidor: césar augusto azevedo de oliveira  cargo:ag. de Saúde Pública 
cPf-166.429.532.15 mat. 0498875
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789372
Portaria Nº 397 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Supervisionar as visitas em domicilio realizadas pelos acEs e avaliar 
as pesquisas larvárias executadas pelos mesmos para o controle vetorial.
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã Período: 09 a 13 /05 /2022
Servidores: Sérgio Paulo cordovil cargo: aux. de Saneamento cPf-
093.367.102.49 mat. 0478473
Fábio Rodriguês Ferreira Cargo: Ag. de Portaria  CPF- 136.148.942.15 mat. 721182/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789288
Portaria Nº 398 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão em todos os indicadores e componentes que 
servem de parâmetro para o controle das doenças transmitidas pelo aedes 
Aegypti como: Avaliar o Plano de Contingência do município fazer busca 
ativa nas UBS e Hospitalares para avaliar as notificadores e subnotificações 
dos casos de dengue, chikungunya e Zica Vírus
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã Período: 09 a 13 /05 /2022
Servidores: Paulo Elias Vale de Sousa  cargo: ag. de Saúde Publica cPf-
174.421.502.25 mat. 0498827
Henrique ferreira da Silva Júnior cargo: Enfermeiro cPf-594.309.072.04 mat. 5903315
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789326
Portaria Nº 405 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o secretário da SESPa no Gabinete/
SESPa, para tratar sobre as demandas deste escritório regional e das Uni-
dades que estão sob gerência deste 3ºCRS/SESPA.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 02 e 03/05/2022
Servidor: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789525
Portaria Nº 406 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o secretário da SESPa no Gabinete/
SESPa, para tratar sobre as demandas deste escritório regional e das Uni-
dades que estão sob gerência deste 3ºCRS/SESPA.

origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 09 e 10 /05/2022
Servidor: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789531
Portaria Nº 407 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o secretário da SESPa no Gabinete/
SESPa, para tratar sobre as demandas deste escritório regional e das Uni-
dades que estão sob gerência deste 3ºCRS/SESPA.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 16 e 17 /05/2022
Servidor: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789534
Portaria Nº 408 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o secretário da SESPa no Gabinete/
SESPa, para tratar sobre as demandas deste escritório regional e das Uni-
dades que estão sob gerência deste 3ºCRS/SESPA.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 23 e 24 /05/2022
Servidor: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789536
Portaria Nº 409 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião com o secretário da SESPa no Gabinete/
SESPa, para tratar sobre as demandas deste escritório regional e das Uni-
dades que estão sob gerência deste 3ºCRS/SESPA.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 30 e 31 /05/2022
Servidor: Mario Moraes chermont filho cargo: diretor regional cPf- 
663.815.332.34 mat. 5912309/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789537
Portaria Nº 410 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e atualização dos dados dos sistema de 
informação local com correção de inconsistência e sub informações.
origem: castanhal –Pa
destino: curuçá Período: 03 e 04 /05/2022
Servidora: Maria Nilcirene Pereira cargo:ag. de Portaria cPf-
330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789551
Portaria Nº 411 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e atualização dos dados dos sistema de 
informação local com correção de inconsistência e sub informações.
origem: castanhal –Pa
destino: Maracanã Período: 12 e 13 /05/2022
Servidora: Maria Nilcirene Pereira cargo:ag. de Portaria cPf-
330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789553
Portaria Nº 412 de diaria de 26/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar monitoramento e atualização dos dados dos sistema de 
informação local com correção de inconsistência e sub informações.
origem: castanhal –Pa
destino: Marapanim Período: 19 e 20 /05/2022
Servidora: Maria Nilcirene Pereira cargo:ag. de Portaria cPf-
330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789554

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria de diÁrias Nº 080/2022, PUBLicaÇÃo Nº 
788679, PUBLicada No doe Nº 34.946, de 26 de aBriL de 2022, PG. 29.
oNde se LÊ: QUaNTidadE dE diáriaS: 3,5
Leia-se: QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS

Protocolo: 789349
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

7º ceNtro reGioNaL de saÚde
Portaria Nº 028 de 026 de aBriL de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
 designar a servidora Viviane dos Santos Viana, cargo: Nutricionista, Ma-
trícula: 585366-2, para responder pela Chefia da Vigilância Sanitária, de 
26/04/2022 a 05/05/2022, por motivo de viagem do titular, sem ônus para 
a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa
 

Protocolo: 789315

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 129 de 25 de aBriL de 2022
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de Feverei-
ro de 2021, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a 
execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso 
iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
dESiGNar o servidor, EricKSoN NaZarENo PiNa cUNHa, Matrícu-
la 57206163/1 para a função de fiscal do contrato administrativo nº 
005/2022-8ºCRS/SESPA, firmado com a empresa J. F. C. DE CORREA EI-
RELI – EPP, CNPJ 16.766.282/0001-72, que têm como objeto SERVIÇO DE 
locaÇÃo dE Barco EM MadEira.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordENadora dE dESPESa: aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8ºcrS/SESPa

Protocolo: 789810

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº 76 de 21 de Março 2022. Publicado no Diário Oficial 
34.907 de 25 de Março de 2022. Protocolo: 776505
Servidores:
Mário da conceição lira Brasil
Jorge aluísio coelho costa
Josie Giceli da Silva Vieira.
onde se lê.
Período: 18/04/2022 à 23/04/2022/ N° de diárias: 5,5 (cinco diárias e meia)
Leia-se.
Período: 24/04/2022 à 29/04/2022/ N° de diárias: 5,5 (cinco 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: 789380
errata de diÁria.

Portaria Nº92 de 30 de Março de 2022. Publicado no Diário Oficial 
n° Nº 34.921 de 05 de abril de 2022. Protocolo: 780386.
Servidores:
Miraildes Rêgo de Sousa
Nairsen Batista da Mota.
onde se lê.
Período: 18/04/2022 a 21/04/2022 / N° de Diária: 3½ (três diárias e meia)
Leia-se.
Período: 30/05/2022 a 02/06/2022 / N° de Diária: 3½ (três 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: 789543
errata de diÁria.

Portaria Nº40 de 08 de Março de 2022. Publicado no Diário Oficial 
Nº 34.894 de 16 de Março de 2022. Protocolo: 771651.
Servidores:
cristiana Pinto oliveira costa
onde se lê.
Período: 27/03/2022 à 02/04/2022. / N° de diária: 6 ½ ( seis diárias 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: 789502

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº118 de 22 de abril de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar o Monitoramento das ações de Saúde Mental realizadas 
no CAPS, e o monitoramento do fluxo da Rede de Atenção Psicossocial ( 
raPS ) no município de óbidos.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: óbidos/ Pa – Brasil
Período: 09/05/2022 à 13/05/2022. / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidora:
Suelen da Silva Brito
cPf: 815.308.972-20
Mat. 57191955/1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 789330

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria N° 0094/2022, de 22/04/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial, com servidores que irão realizar in loco, 
levantamento patrimonial de bens (tipo Ambulância) por transferência ex-
terna e demais bens que estejam sobre nossa jurisdição.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú e Pacajá
Servidor: 0498802/ fraNciSco GoMES dE SoUSa (Motorista) / 2,5 diá-
rias (completa) de 16/05/2022 a 18/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 789462
Portaria N° 0093/2022, de 22/04/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar in loco, levantamento patrimonial de bens (tipo ambu-
lância) por transferência externa e demais bens que estejam sobre nossa 
jurisdição.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapú e Pacajá
Servidor: 5913491 / Karla dE faTiMa do MoNTE foNTENElE (agente de 
Portaria) / 2,5 diárias (completa) de 16/05/2022 a 18/05/2022
Servidor: 5148898 / fraNciSco fraNco rodriGUES filHo (ag. de Por-
taria) / 2,5 diárias (completa) de 16/05/2022 a 18/05/2022
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
Saúde Pública) / 2,5 diárias (completa) de 16/05/2022 a 18/05/2022
Servidor: 57206434/1 / carloS aTHilaS doS SaNToS (agente de artes 
Práticas) / 2,5 diárias (completa) de 16/05/2022 a 18/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 789466

diÁria
.

Portaria N° 0097/2022, de 18/04/2022
Portaria individual
objetivo: realizar monitoramento no Plano de intervenção Municipal para o 
alcance da Meta Vacinal campanha coVid 19. avaliação do sistema SiES e 
SiPNi coVid. Visita técnica nas salas de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5890761 / NaTalia dE oliVEira TEiXEira (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 09/05/2022 a 13/05/2022
Servidor: 57224801/1 / GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 4,5 diárias (completa) de 09/05/2022 a 13/05/2022.
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 789445
Portaria N° 0102/2022, de 18/04/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com servidores que irão Realizar monito-
ramento no Plano de intervenção Municipal para o alcance da Meta Vacinal 
campanha coVid 19. avaliação do sistema SiES e SiPNi coVid. Visita 
técnica nas salas de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Medicilândia
Servidor: 5143535-1/ PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 09/05/2022 a 13/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 789450
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 331/2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental de 1º de de-
zembro de 2021, publicado no doE nº 34.783 de 02 de dezembro de 2021 
e aquelas previstas na lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda
rESolVE:
designar os servidores desta autarquia, aNNiE EliSaNdra MESQUiTa 
DE OLIVEIRA, Farmacêutica, matrícula: 54185904/1 e no seu impedi-
mento, a servidora CLAUDIA DZIMIDAS HABER, Farmacêutica, matrícula: 
54187974/2, lotadas na divisão de farmácia –difar do Hospital ophir 
Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 051/2022 
– HOL, firmado com a empresa F. CARDOSO & CIA LTDA, cujo objeto é 
aquisição de MEdicaMENToS dE alTo cUSTo, no período de 12 (doze) 
meses.  Processo nº 2022/33685.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 789368

.

.

errata
.

No extrato publicado no Diário Oficial Nº 34.932 de 13 de abril de 
2022, Portaria Nº 304/2022 – GaB/dG/HoL, referente ao gozo de 
férias no período de 02/05/2022 a 31/05/2022, servidor TiaGo raMoS 
aZEVEdo, Procurador fundacional, matricula n° 7001230/1.
oNde se LÊ:
dESiGNar, a servidora SiMoNE doS PaSSoS coSTEira, Procurador au-
tárquico, matrícula nº 5902817/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol para responder pela coordenação da Procuradoria Jurídica, em 
razão da ausência do seu titular.
Leia-se:
dESiGNar, a servidora SiMoNE doS PaSSoS coSTEira, Procurador au-
tárquico, matrícula nº 5902817/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo 
do Hol para responder pela coordenação da Procuradoria Jurídica, no pe-
ríodo de 02/05/2022 a 31/05/2022, em razão da ausência do seu titular.

Protocolo: 789765
errata de PUBLicaÇÃo

errata de Publicação do coNtrato adMiNistratiVo 
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
Vigência: 15/03/2022 a 14/03/2023
Leia-se:
data de assinatura: 03/03/2022
Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 789361

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
6º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 001/2019-HoL
data assinatura:22/04/2022
Processo nº: 2022/254184
Justificativa: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 23/10/2022.
contratado PrEMiEr loGiSTicS aSSESSoria EM coMÉrcio EXTErior lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 789503

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 215/2022- GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021 publicado no doE 
Nº 34.783 de 02/12/2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 74, da lei nº 5,810/94, férias regu-
lamentares aos servidores deste Órgão, no período determinado conforme 
abaixo relacionados de Junho 2022.

Matricula Nome aquisitivo GoZo

5939903/1 aBdala aYaN 05/08/2021 a 
04/02/2022

06/06/2022 a 
25/06/2022

57230390/1 acYdalia lUZia doS SaNToS BriTo 01/07/2020 a 
30/06/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

5784859/2 alBa lUcia SoUZa fUrTado doS SaNToS 05/02/2021 a 
04/02/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

54182399/1 alESSaNdra dE JESUS BriTo oliVEira 05/01/2021 a 
04/01/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

54190741/1 alEX PaUla TaVarES 13/062021 a 
12/02/2022

13/06/2022 a 
02/07/2022

5301831/2 alMir SilVa da PaiXao 17/11/2020 a 
16/11/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

57195213/1 aNa claUdia fErrEira do VallE 03/03/2021 a 
02/03/2022

09/06/2022 a 
08/07/2022

5854342/2 aNa claUdia GoNÇalVES PaMPloNa 06/06/2021 a 
05/06/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

3256200/1 aNa da SilVa QUEiroZ 03/05/2020 a 
02/05/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5957812/1 aNa laUra PErEira dE SoUZa NoVaES 01/01/2021 a 
31/12/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

57195576/1 aNa lilia SarMENTo dE SoUZa 03/03/2021 a 
02/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

57195726/1 aNa lUcia da coSTa raBElo 01/04/2021 a 
31/07/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

561335/1 aNa Maria raMoS raiol 01/03/2020 a 
28/02/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

57196109/1 aNdrEa daS GraÇaS diaS MiraNda 01/04/2021 a 
31/03/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

54189794/1 aNGEla VEra aiTa 20/04/2021 a 
19/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5903403/1 aTNEia SilVa SoarES 30/11/2020 a 
29/11/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

57174172/3 aUGUSTo cESar da coSTa SalES 01/08/2020 a 
31/07/2021

17/06/2022 a 
16/07/2022

5920507/1 aUrESaNdra fErNaNda dE aSSUNÇao corrEa dE 
VaScoNcEloS

01/07/2020 a 
30/06/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5909820/1 aUrilENa raMoS GoMES 02/12/2020 a 
01/12/2021

02/06/2022 a 
01/07/2022

57229938/1 cHarlES criSTiaNo SoarES fErrEira 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5904920/1 ciNTHia lENY raMoS GoNÇalVES 10/05/2020 a 
09/05/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

57188520/2 ciNTHia lUZ loBo 08/08/2020 a 
07/08/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

54187974/1 claUdia dZiMidaS HaBEr 18/10/2019 a 
17/10/2020

01/06/2022 a 
30/06/2022

54187974/2 claUdia dZiMidaS HaBEr 25/02/2019 a 
24/02/2020

01/06/2022 a 
30/06/2022

57195210/1 criSTiaNE da SilVa MorEira 03/03/2021 a 
02/03/2022

14/06/2022 a 
13/07/2022

5104378/2 dalMira MoNTEiro PoNTES SiMor 03/12/2020 a 
02/12/2021

20/06/2022 a 
19/07/2022

57190990/3 daNiElli rodriGUES da SilVa PiNHo 18/08/2020 a 
17/08/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

57202935/1 daUaNa arrUda dE oliVEira BaSToS 02/092020 a 
01/09/2021

20/06/2022 a 
19/07/2022

57227340/1 dElMa criSTiNa SaNTaNa 01/05/2021 a 
30/04/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

5903513/1 diaNa dE fariaS rocHa 30/11/2020 a 
29/11/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5910074/2 diEGo dElEoN MENdES MarTiNS 04/07/2020 a 
03/07/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5767512/1 doUGlaS faBiaNo caMPoS rodriGUES 01/04/2021 a 
31/03/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

50533340/1 EdNa MariNHo HollES SaNToS 01/10/2020 a 
30/09/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5894561/1 EdUardo MElo doS SaNToS 03/10/2020 a 
02/10/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

5903341/1 ElaiNE da SilVa da coSTa JardiM 30/11/2020 a 
29/11/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

57194689/3 ElaNE criSTiNa TEiXEira corrEa 07/02/2019 a 
21/10/2021

02/06/2022 a 
01/07/2022

5956189/1 EliaNETE coSTa da lUZ VEraS 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

57197029/1 ElicElMa laVarEda do NaSciMENTo 01/05/2021 a 
30/4/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5612888/2 EliETE PErEira MoraiS 20/04/2021 a 
19/04/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5939853/1 EliSSaNdro doS SaNToS SilVa 05/02/2021 a 
04/02/2022

10/06/2022 a 
09/07/2022

57230403/1 EliSaNGEla dE NaZarE BUlHoES da SilVa 01/07/2020 a 
30/06/2021

16/06/2022 a 
15/07/2022

57200518/1 EliZaNGEla fariaS dE caSTro 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022
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57216808/2 EliZaNGEla NoBrE fErrEira 01/01/2021 a 
31/12/2021

13/06/2022 a 
12/07/2022

5833965/1 ElVira SilVESTrE cHaVES 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

57229965/1 ElZa do ESPiriTo SaNTo BraBo dE carValHo cHaVES 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5908229/1 ErloN fraNciSco fUrTado dE SoUSa 01/10/2020 a 
30/09/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5903336/1 ESTEla MariNa GoMES PErEira  30/11/2020 a 
29/11/2021

10/06/2022 a 
09/07/2022

54183533/2 ESTEliTa Maria rodriGUES cardoSo 08/02/2021 a 
07/02/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

57193156/3 EUSEBio daNTaS SiQUEira 13/01/2021 a 
12/01/2022

10/06/2022 a 
09/07/2022

57197977/1 EVEliN criSTiaNE MacHado da SilVa lira 01/06/2020 a 
31/05/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

55589989/2 fraNciSca NENZiNHa caValcaNTE GEMaQUE 05/10/2020 a 
04/10/2021

15/10/2022 a 
14/11/2022

5901967/1 GESSica Maria fariaS ESTUMaNo 24/08/2020 a 
23/08/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

5898999/1 GilcElENE dE SoUSa PErEira 10/04/2021 a 
09/04/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5908675/1 GilZErlaNdia dE SoUSa liMa 01/10/2021 a 
31/03/2022

13/06/2022 a 
02/07/2022

5912734/1 GiSElE criSTiNa TraVaSSoS doS SaNToS 02/11/2021 a 
01/05/2022

20/06/2022 a 
09/07/2022

80015640/1 GlEidSoN BrUNo PiNHEiro da coNcEiÇao 01/04/2022 a 
30/09/2022

13/06/2022 a 
02/07/2022

8017433/1 GUaPiNdaia aSSU MoraES filHo 01/11/2020 a 
31/10/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5906736/1 HadaSSa Maria BarBoSa NoGUEira 01/08/2020 a 
31/07/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

5053420/1 HEldEr da foNSEca BiTar 16/09/2019 a 
14/09/2020

01/06/2022 a 
30/06/2022

5485908/1 HElENa BraNdao frEiTaS 01/07/2021 a 
30/06/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

57231076/2 HEVErNNiN TaMara fErrEira BarroS 25/08/2020 a 
24/02/2021

01/06/2022 a 
20/06/2022

57229885/1 iVETE do Socorro fErNaNdES da SilVa 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5920587/3 JacilENa aSSiS dE oliVEira 01/01/2021 a 
31/12/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

5890463/3 JaicE KEllY da coSTa SaNToS 02/05/2021 a 
01/11/2021

11/06/2022 a 
30/06/2022

5894976/2 JaMMErSoN dE JESUS oTaViaNo do MoNTE 05/08/2021 a 
04/02/2022

13/06/2022 a 
02/07/2022

57196849/1 JaNE clair PiNHEiro doS SaNToS 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5915724/1 JEaNETE rEiS PErEira 25/08/2020 a 
24/08/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

5951706/1 JoaNa BarBoSa E SilVa 01/11/2020 a 
31/10/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5657547/3 Joao frEdErico alVES aNdradE filHo 01/03/2021 a 
28/02/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5922297/1 Joao PaUlo oliVEira coSTa 20/09/2020 a 
19/09/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5957787/1 JoEli claUdETE dE oliVEira BriTo 01/01/2021 a 
31/12/2021

10/06/2022 a 
09/07/2022

55588796/2 JoSE aUGUSTo dE lEMoS MoNTEiro 01/01/2021 a 
30/06/2021

20/06/2022 a 
09/07/2022

5053250/1 JoSE ENildo GoMES E SilVa 02/05/2021 a 
01/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

54185886/3 Karla PaTricia PorTEla QUEiroZ 05/02/2021 a 
04/02/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

54186815/2 KElY dE BriTo fErrEira cErQUEira 29/04/2021 a 
28/04/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5903357/1 lariSSa SilVa coSTa 30/11/2020 a 
29/11/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

57205674/2 laUriaNE Maria QUEiroZ NUNES 18/12/2020 a 
17/12/2021

10/06/2022 a 
09/07/2022

5636116/1 lEa liSBoa oliVEira dE araUJo 28/03/2021 a 
27/03/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

57211506/2 lEila Marcia crEao dE oliVEira 14/06/2018 a 
13/06/2019

20/06/2022 a 
19/07/2022

55586388/3 lEiliaNE diaS MoraES caTariNo 01/01/2021 a 
31/12/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

57229795/1 lEoNardo cordEiro da crUZ 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

6402997/2 liVia Maria BraSil fErrEira raMalHo 07/05/2021 a 
06/05/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

59156685/2 lUaNa Maria dE SoUZa fErNaNdES 01/04/2021 a 
31/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

57194992/1 lUcia dE faTiMa do roSario VENTUra 10/03/2021 a 
09/03/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

5908291/1 lUcia MarGarETE da SilVa alVES 01/10/2020 a 
30/09/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

3153100/2 lUciEdNa SaNTiaGo loPES 03/03/2021 a 
02/03/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

5957895/1 lUiS WaNdErlEY cUNHa BriTo 01/01/2021 a 
31/12/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

595778/1 MacilENE daiaNE rESENdE E SilVa 01/01/2021 a 
31/12/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5951711/1 MaNUEla orTiZ rocHa 01/11/2020 a 
31/10/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5185165/1 MarGarETH roSE da SilVa SoUTo 01/05/2021 a 
30/04/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

55587756/1 Maria aNGElica doS SaNToS carValHo 01/03/2021 a 
28/02/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

5939800/1 Maria aParEcida loUZEiro BraGa 05/02/2021 a 
04/02/2021

13/06/2022 a 
12/06/2022

57195686/2 Maria aParEcida SENa Garcia 01/01/2021 a 
31/12/2021

13/06/2022 a 
12/07/2022

57195258/1 Maria criSTiNa raMoS dE SoUZa 03/03/2021 a 
02/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5894541/2 Maria da coNcEiÇao Baia doS SaNToS 02/06/2021 a 
01/07/2022

06/06/2022 a 
05/07/2022

5656508/1 Maria daS GraÇaS SaNToS alBUQUErQUE 28/03/2021 a 
27/03/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

54184238/3 Maria dE BElEM SaNToS da SilVa 05/02/2021 a 
04/02/2022

10/06/2022 a 
09/07/2022

5895855/1 Maria dE BElEM rodriGUES MaUES 21/11/2020 a 
20/11/2021

13/06/2022 a 
12/07/2022

5833973/1 Maria do PErPETUo Socorro dE liMa coElHo 01/06/2021 a 
31/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5895838/1 Maria do Socorrro SilVa rodriGUES 03/11/2020 a 
02/11/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

57230506/1 Maria EdiaNE doS SaNToS NaSciMENTo 01/07/2020 a 
30/06/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

3257487/1 Maria EliZaBETH  alMEida da coNcEiÇao 01/02/2021 a 
31/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

55590186/1 Maria EloiSa daciEr loBaTo SoarES 02/07/2018 a 
01/07/2019

15/06/2022 a 
14/07/2022

3260836/1 Maria ElZa raMoS dE SoUSa 25/02/2020 a 
24/02/2021

13/06/2022 a 
12/07/2022

57231451/1 Maria JacirEMa liMa BaTiSTa 01/08/2021 a 
31/01/2022

20/06/2022 a 
09/07/2022

57195497/1 Maria oliNda SilVa NoGUEira  03/03/2021 a 
02/03/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

57196853/1 Maria oSaNa doS SaNToS PaNToJa foNSEca 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5636203/1 Maria rEGiNa corrEa SaNToS 28/03/2021 a 
27/03/2022

14/06/2022 a 
13/07/2022

5912738/1 Marilda dE oliVEira PiNHEiro 02/05/2021 a 
01/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5534305/2 MarilES GoMES BaTiSTa 03/06/2021 a 
02/06/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

57190479/3 MarilY BorGES PacHEco 04/09/2021 a 
03/09/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5912735/1 MaYra TaVarES MoNTEiro 02/05/2021 a 
01/05/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5855314/3 MicHEllE da SilVa riBEiro 05/12/2020 a 
04/12/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

55585834/1 MEliSSa BriTo loPES dE BarroS 11/05/2020 a 
10/05/2021

14/06/2022 a 
13/07/2022

54185868/3 MilENE MoraES SilVa 05/02/2021 a 
04/02/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

57207987/2 MirrEllE NoBrE dE carValHo 01/08/2020 a 
31/07/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5894643/2 NaTacHa SaMara GoNcalVES dE aMoriM 03/10/2021 a 
02/04/2022

15/06/2022 a 
04/07/2022

57196773/1 NElcY dE JESUS loPES  01/05/2021 a 
30/04/2022

04/06/2022 a 
03/07/2022

5920400/1 NilToN cEZar JorGE SadEcK 01/07/2020 a 
30/06/2021

13/06/2022 a 
12/07/2022

5908760/1 odilENE da SilVa MoNTEiro 03/10/2020 a 
02/10/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022
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5587336/1 oliVaNi doS SaNToS caBral  01/01/2021 a 
31/12/2021

03/06/2022 a 
02/07/2022

5178487/1 oaTaVia Maria GaTa rodriGUES 01/02/2021 a 
31/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5927557/2 PaTricia fErrEira NUNES 01/04/2021 a 
31/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5905350/1 PaTricia SaNToS dE MaToS 15/05/2021 a 
14/05/2022

15/06/2022 a 
14/06/2022

5909115/1 PaUla rENaTa caMPEllo MalTa 01/11/2020 a 
31/10/2021

20/06/2022 a 
19/07/2022

5393434/3 PaUlo cardoSo SoarES 25/02/2019 a 
24/02/2020

15/06/2022 a 
14/07/2022

54182389/1 PaUlo EdSoN PErEira 05/01/2021 a 
04/01/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5908679/1 PriScila BaSToS TUMa 03/10/2020 a 
02/10/2021

17/06/2022 a 
16/07/2022

57229935/1 PriScila MoNTEiro dE oliVEira 01/06/2021 a 
31/05/2022

23/06/2022 a 
22/07/2022

5959424/1 rafaEl SaraiVa coSTa 01/04/2021 a 
31/03/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

3259005/1 raiMUNda dircE acacio GoMES 01/01/2021 a 
30/06/2021

16/06/2022 a 
05/07/2022

5135087/1 raiMUNdo HUMBErTo riBEiro ViEira 01/06/2021 a 
31/05/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

3259633/1 raiMUNdo SaNTaNa da SilVa PiMENTEl  01/04/2019 a 
31/03/2020

01/06/2022 a 
30/06/2022

5090067/1 raNirdE aMaral dUarTE 06/06/2021 a 
05/06/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

59033382/1 raQUEl liMa SoarES 04/12/2020 a 
03/12/2021

06/06/2022 a 
05/07/2022

5939421/1 rENaTa carValHo NUNES cardoSo 01/01/2021 a 
31/12/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5890225/2 rENaTa PaTricia SilVa dE oliVEira 05/02/2021 a 
04/02/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

55590168/3 rENaTo ValErio rodriGUES cal 01/09/2020 a 
31/08/2021

14/06/2022 a 
13/07/2022

5920391/1 roBErTa rodriGUES coSTa 01/07/2020 a 
30/06/2021

10/06/2022 a 
09/07/2022

5908807/1 rodriGo PrESTES GoMES 03/10/2020 a 
02/10/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

57195969/1 roGErio caValcaNTE doS SaNToS 01/04/2021 a 
31/03/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5767580/1 roSaNa PErEira dE liMa 01/04/2021 a 
31/03/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5939859/1 roSEMarY MiraNda Gaia dE oliVEira 05/02/2021 a 
04/02/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5903429/1 roSENil BriTo doS SaNToS 01/06/2021 a 
30/11/2021

20/06/2022 a 
10/07/2022

57195253/1 roSiValdo dE liMa MoY 03/03/2020 a 
02/03/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

80015633/1 rUTH clEa BaTiSTa XaViEr BarBoSa 01/04/2021 a 
31/03/2022

13/06/2022 a 
12/07/2022

5636051/1 SaNdra SUElY SilVa dE oliVEira  28/09/2021 a 
29/03/2022

20/06/2022 a 
09/07/2022

54183122/1 SilEZi da rocHa oliVEira 02/02/2021 a 
01/02/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

572315/2/2 SilVia roSaNa dE oliVEira fraNco 07/11/2020 a 
06/11/2021

13/06/2022 a 
12/07/2022

5465460/2 SoNia Maria BraBo PaNToJa MacHado 25/08/2020 a 
24/08/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5903367/1 SUSaN raMoS dE SoUSa doS SaNToS 23/11/2020 a 
22/11/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

8400855/2 TaMara da SilVa SaNToS 01/01/2021 a 
31/12/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5903340/1 TaTiaNa criSTiNa doS SaNToS BaHia 30/11/2020 a 
29/11/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5942877/1 TaTiaNa iZaBEl cardoSo carValHo 02/07/2020 a 
01/07/2021

15/06/2022 a 
14/07/2022

5814073/1 TErEZa raQUEl BaTiSTa dE SoUZa 01/05/2021 a 
30/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5737664/1 TErEZiNHa dE JESUS riBEiro dE SoUZa 01/07/2021 a 
30/06/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

57195337/1 THiaGo dE SoUZa alVES 03/03/2021 a 
02/03/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5942684/1 UErNEi adEMilSoN fEiToSa MarTiNS 02/07/2020 a 
01/07/2021

20/06/2022 
a19/07/2022

5436931/1 VailToN do carMo coElHo 15/04/2021 a 
14/04/2022

01/06/2022 a 
30/06/2022

5612950/1 VaNda lUcia doS SaNToS coNcEiÇao 01/03/2021 a 
28/02/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5890798/1 VaNESSa do Socorro MENdES da SilVa 25/07/2020 a 
24/07/2021

13/06/2022 a 
12/07/2022

5926340/1 VaNia criSTiNa BriTo dE araUJo 01/06/2021 a 
31/05/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

57195256/1 WaldYNEY SilVa aSSUNÇÃo 03/03/2021 a 
02/03/2022

15/06/2022 a 
14/07/2022

5903450/1 WaNia lUcia TaVarES dE caSTro 23/11/2020 a 
22/11/2021

10/06/2022 a 
09/07/2022

5903452/1 WElliGToN lUiZ cordEiro dE SoUZa dE lUcENa 23/11/2020 a 
22/11/2021

01/06/2022 a 
30/06/2022

5890754/1 WilSoN BarBoSa MEGUiNS 25/07/2021 a 
24/07/2022

10/06/2022 a 
09/07/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola
Em, 18 de abril de 2022
ivete Gadelha Vaz
diretora Geral do Hol

Protocolo: 789697

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Publicação de errata de PUBLicaÇÃo do coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 051/2022-GaB/dG/HoL.
resolve:
Tornar sem efeito as publicações de Protocolo n°: 787997, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.942 de 22/04/2022.
Belém, 26 de abril de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 789366

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 338/2022-GaB/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto no art. 199 da lei nº 5.810 de 
24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa);
coNSidEraNdo os termos contido no Processo nº 2022/207988 de 
18/02/2022.
coNSidEraNdo os preceitos do art. 87 da lei federal no 8.666/93 e art. 
5°, inciso iV da constituição federal de 1988.
r E S o l V E:
i – instaurar Processo administrativo para apuração de possível responsa-
bilidade, imputada à empresa: d. a da SilVa BraGa JUNior SErViÇoS 
dE rEParaÇÃo.
ii – o processo será conduzido pela comissão de Processo administrativo – 
coPad/Hol, designada pela PorTaria Nº 220/2022 publicação no diário 
Oficial do Estado do Pará de no 34.915 de 31/02/2022.
iii – o prazo para conclusão dos trabalhos é de 45 (quarenta e cinco) dias, 
contados a partir da data da Publicação Oficial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Em, 25 de abril de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 789334
Portaria Nº 339 /2022 – GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no 
doE nº 34.783 de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 
204 e 205 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa),
resolve:
coNSidEraNdo a devida regularidade nas atividades de ap uração, efe-
tuadas pela comissão de Sindicância administrativa investigatória - Sai 
instituída pela PorTaria Nº 506 /2021 – GaB/dG/Hol de 22/07/2021, 
que atuou nos autos do Processo nº 2021 /739766 de 06/07/2021, e
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer P S 57/2022 de 08/04/2022 da 
ProJUr, que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindicân-
cia administrativa investigatória - Sai, arquivando-se o s autos, conforme 
deliberação da diretora Geral.
rESolVE:
i – arquivar os autos do Processo nº 2021 /739766 de 06/07/2021, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua p ublicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 25 de abril de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 789336
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato de terMo de distrato
Servidor (a): JaNi clEa dE JESUS raMoS MorENo
id. fUNcioNal: 5723106/3
Término de Vinculo: 01/04/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: TÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: 2022/356958
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 28 de MarÇo de 2022.

Protocolo: 789270

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

Portaria Nº. 406/cedP/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019,
 coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Estudo, doutorado em Psicologia da UfPa, a Ser-
vidora Karina Helaine de lima coelho, matrícula 54190120/2 cargo Psicó-
loga, lotada no alcoN-GBio, período de 03.03.2022 a 03.03.2026, em 
sistema módulos.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 03 de Março de 2022.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 27 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº. 402/cedP/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864 de 02/05/2019,
 coNSidEraNdo os termos dos artigos 26 e 72, inciso Vii da lei 
5.810/1994, que dispõe sobre o regime Jurídico Único dos Servidores Pú-
blicos civis do Estado do Pará, e
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Estudo “MESTrado ProfiSSioNal GESTÃo E 
SErViÇoS EM SaÚdE”, com remuneração, a Servidora flávia Nunes Viei-
ra, matrícula 54184903/1 cargo Médica, lotada na clínica Médica, período 
de 04.02.2022 a 29.09.2023, em sistema módulos.
art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2022.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 27 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 789505

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato: 049/2021/FscMP

Pae Nº 2020/221238- PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 037/2020/FscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 17/04/2022 
a 16/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e 
cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é coMPra dE 
MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - SoNdaS diVErSaS, consoante dispõe, 
respectivamente, o artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, 
ambos da lei federal n.º 8.666/93.
Valor: r$ 60.708,63
data da assinatura: 15/04/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.828; fontes: 0103, 
0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 
0269008101, 0269008102, 0269008067 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030.
contratada: crEMEr S.a, cNPJ nº 82.641.325/0021-61
Endereço: av. das Quaresmeiras, nº 200, Pouso alegre/MG, Bairro distrito 
industrial, cEP: 37.550.001, telefone: (47) 2123-8000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789722

terMo aditiVo: 1
coNtrato: 047/2021/FscMP

Pae Nº 2020/221238- PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 037/2020/FscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 17/04/2022 a 16/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original, cujo objeto é coMPra dE MaTErial TÉcNico 
HoSPiTalar - SoNdaS diVErSaS, consoante dispõe, respectivamente, o 
artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, ambos da lei fe-
deral n.º 8.666/93.
Valor: r$ 42.717,63
data da assinatura: 15/04/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.828; fontes: 0103, 
0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 
0269008101, 0269008102, 0269008067 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030.
contratada: E. r. TriNdadE - EPP, cNPJ Nº 04.252.742/0001-65
Endereço: rua São francisco nº 1104, Bairro Juazeiro, cEP: 
68.790.000, Santa isabel/Pa, telefone: (91) 3263-4563 / 3014-7418 / 
98814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789716
terMo aditiVo: 1

coNtrato: 050/2021/FscMP
Pae Nº 2020/221238- PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 037/2020/FscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 17/04/2022 
a 16/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e 
cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo objeto é coMPra dE 
MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - SoNdaS diVErSaS, consoante dispõe, 
respectivamente, o artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, iV, 
ambos da lei federal n.º 8.666/93.
Valor: r$ 49.426,67
data da assinatura: 15/04/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.828; fontes: 0103, 
0269, 0269003264 0269006841, 0269006842, 0269008053, 0269008054, 
0269008101, 0269008102, 0269008067 e seus respectivos superavits; 
Elemento de despesa: 339030.
contratada: J. l. doS SaNToS coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES 
EPP, cNPJ Nº 83.880.294/0001-10
Endereço: av. Governador Hélio da Mota Gueiros, nº 73, Bairro coqueiro, 
cEP: 67.120-37, ananindeua/Pa, telefone: (91) 3014-1203
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789740

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 26/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
11/05/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: registro de Preços em ata, para futura e eventual compra de 
“aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS” para fScMP, conforme es-
pecificações e quantidades constantes do Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
do compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
Pablo rodrigues
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 789869

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 83/2021

HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Às 11:19 horas do dia 22 de abril de 2022, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/259742, Pregão nº 00083/2021.
Empresa vencedora: f cardoSo E cia lTda - cNPJ: 04.949.905/0001-63
GrUPo 01 E iTEM 03
Valor Global r$ 1.278.350,00
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 789338

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
disPeNsa: 41/2022

data: 26/04/2022
Valor: r$ 198.000,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - HidroXido dE fErro; fundamentação 
legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e Pare-
cer nº 128/2022/Prof/fScMP,
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Data de Ratificação:26/04/2022 - PAE nº 2022/454920
Justificativa: Para atendimento do hospital por um período de 06 meses, 
considerando que o produto encontra-se com estoque zerado na ccaf, e 
que o medicamento corresponde ao item fracassado e/ou deserto nos úl-
timos pregões (25/2021, 49/2021 e 91/2021), bem como que já foi inclu-
ído em novo processo licitatório, visando o abastecimento anual (Processo 
2022/272458)
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, 0349008569, 0349008725, 0349008950, 0349009280, 
0349009308, 0349009475, 0349009535, 7349008494, 7349008545 e 
seus respectivos superavits; Elemento de despesa:339030
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82; ENdErEÇo: Estrada do curuçambá, curu-
çambá, ananindeua/Pa, cEP: 67.146-263; TElEfoNE: (91)3346-0446 - 
fax: - (91)3282-0206
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789577

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 041/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 26/04/2022 - PaE nº 2022/454920
objeto: MaTErial dE coNSUMo - HidroXido dE fErro;
coNTraTada: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda;
cNPJ/Mf: 21.581.445/0001-82
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789578

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

 Portaria Nº 403 /2022 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/93599;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de MarcilENE da coSTa GoNÇalVES, Técnico 
de Enfermagem, Matricula Nº 57197931/1 concedida de 17/01/2022 
a 15/02/2022, conforme PorTaria Nº 1023/2021 , publicada no doE 
Nº.34.764 para o período de 25/01/2022 a 24/02/2022.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 22 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 789476
Portaria Nº 404/2022 – caPe/GaB/FscMP

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/450828;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de JoSE roBErTo dUarTE JUNior, assistente 
administrativo, Matricula Nº 57192723/1 concedida de 02 a 16/05/202, 
conforme PorTaria Nº 344/2022-GaPE/GP/fScMP , publicada no doE 
Nº 34.932 para o período de 01/06/2022 a 15/06/2022.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 22 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Portaria Nº 408/2022 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo aNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/408176 ;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de aNa JUlia crEao fErNaNdES fErNaNdEZ, 
Médico, Matricula Nº 57173310/2 concedida de 02 a 31/05/2022, 
conforme PorTaria Nº 344/2022-GaPE/GP/fScMP , publicada no doE 
Nº 34.932 para o período de 02/05/2022 a 16/05/2022.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa 26 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 789471

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00646

Valor: r$ 18.400,00
data: 20/04/2022
Objeto: Aquisição emergencial de Seringas para Cateter, Escova Profilática, 
agulha Hipodérmica,Papel Termosensível, frasco em plástico
PaE nº 2022/480130 - dispensa Nº 035/2022/fScMP

funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008100; Elemento de despesa: 339030
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
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789676
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00672
Valor: r$ 97.019,00
data: 20/04/2022
Objeto: Aquisição emergencial de Seringas para Cateter, Escova Profilática, 
agulha Hipodérmica,Papel Termosensível, frasco em plástico
PaE nº 2022/479893, dispensa de licitação nº 035/2022/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008100; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada:E. r. TriNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco nº 1104, Bairro Juazeiro, Santa izabel do 
Pará-Pa, cep: 68.790-000, Telefone: (91) 98814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789678
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00651
Valor: r$ 54.000,00
data: 20/04/2022
objeto: compra Emergencial de SiSTEMa TraNSoBTUraTÓrio MÉdio 
UrETral
PaE nº 2022/420310 - dispensa Nº 034/2022/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008102; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda, cNPJ/Mf: 
12.544.921/0001-02
ENdErEÇo: Tv. Barão do Triunfo nº3540, Sala 401/402 e 407, Bairro Mar-
co, Belém/Pa, cEP: 66.095-055, Telefone: (91) 3242-9825
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789679
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00645
Valor: r$ 21.500,00
data: 20/04/2022
Objeto: Aquisição emergencial de Seringas para Cateter, Escova Profilática, 
agulha Hipodérmica,Papel Termosensível, frasco em plástico
PaE nº 2022/480471 - dispensa Nº 035/2022/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008100; Elemento de despesa: 339030
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
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789683
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00650
Valor: r$ 3.430,00
data: 20/04/2022
objeto: aquisição em caráter emergencial de material de consumo: TE-
cladoS E MoUSES
PaE nº 2022/308051
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669006841; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada:NoVidadES caBaNo coM. dE arT. dE PaPElaria EirEli - EPP,
cNPJ/Mf: 05.194.705/0001-00
ENdErEÇo: Travessa Padre Eutiquio Nº 850 - Terreo - campina, Belém/Pa, 
cEP: 66.015-000, Telefone: (91) 3271-0568 / 3271-1572
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789684
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00637
Valor: r$ 123.140,82
data: 20/04/2022
objeto: coMPra EMErGENcial - MaTErial dE coNSUMo, de KiT dE dE-
riVaÇÃo VENTricUlar EXTErNa adUlTo coM 03 iTENS
PaE nº 2022/352287 - dispensa Nº 036/2022/fScMP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008100; 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: 789687
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decisÃo
Mantenho a punição aplicada pela diaf/fScMP à licitante KaNa-
ro arTiGoS dE caMa, MESa E BaNHo lTda, inscrita no cNPJ Nº 
02.812.282/0001-57 quanto a penalidade de MUlTa MoraTÓria de 
0,061%(zero, vírgula, zero sessenta e um por cento) sobre o valor do 
Empenho, por dia de atraso, até o 30º (trigésimo) dia por entrega do ob-
jeto em desacordo com as condições estabelecidas, cumulada com MUlTa 
coMPENSaTÓria de 10%(dez por cento) sobre o valor da parte não exe-
cutada. a respeito do iMPEdiMENTo dE liciTar E coNTraTar com a fun-
dação Santa casa de Misericórdia do Pará, reduzo o período para 02 (dois) 
anos;com fulcro nos arts. 86 e 87, ii, da lei federal nº 8.666/93, c/c art. 
7º da lei federal nº 10.520/2002, art. 11 da lei Estadual nº 6.474/2002 
e art. 29 do decreto Estadual nº 2.069/2006, e nos termos previstos na 
cláusula décima Segunda, itens 12.1 e 12.2 “a” e “b”do contrato admi-
nistrativo nº 124/2020/fScMP. registre-se a penalidade aplicada junto ao 
Sistema Compraspará, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Belém, 18 de abril de 2022.
dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789469
Portaria Nº 407/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 25 de aBriL de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/435958;
rESolVE:
1. NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão 
de reestruturação do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Saúde na 
amazônia - PPGGSa.

FUNÇÃo serVidor

PrESidENTE Valéria regina cavalcante dos Santos

VicE-PrESidENTE creusa Barbosa dos Santos Trindade

EQUiPE TÉcNica

cinthia cristina Sousa de Menezes da Silveira

Silvia ferreira Nunes

andreia das Graças ferreira frazão

Evaldo lopes Monteiro
 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 25 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 789473
Portaria Nº 405/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 22 de aBriL de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação do Processo nº 2022/442331;
rESolVE:
dESiGNar os servidores como responsáveis pela Escrituração fiscal digital 
de retenções e outras informações fiscais (Efd-rEiNf) desta fundação, 
até ulterior deliberação, conforme descrito a seguir:

setor carGo serVidor id.FUNcioNaL FUNÇÃo
GfiN EcoNoMiSTa WalcElir rENdEiro da SilVa  57203860/1 SErVidor rESPoNSáVEl

ccoN GErENTE KaroliNNE da coSTa rodri-
GUES 5941056/2 SErVidor SUPlENTE

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 22 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 789504

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 388/2022/GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
01 de aBriL de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
CONCEDER, Licença Prêmio regulamentar aos servidores deste Centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMoPa, abaixo relacio-
nados, no mês de Maio/2022.

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 
8400559/2 ana lucia Silva de oliveira alves 2014/2017 02/05/2022 a 31/05/2022 GErEN
5850312/3 cristyanne castelo Branc o Nunes de Sousa 2010/2013 02/05/2022 a 31/05/2022 GETrd
3257738/1 deomarina Barcellos de Sales 2015/2018 02/05/2022 a 31/05/2022 GEdiH
2020033/1 iolanda alves da Silva 2006/2009 02/05/2022 a 31/05/2022 GEdiH
2019299/1 João de Sousa Maia 2007/2010 04/05/2022 a 02/06/2022 cHr-caS
2019299/1 João de Sousa Maia 2010/2013 03/06/2022 a 01/08/2022 cHr-caS
2019493/1 Jorge luiz Souza de oliveira 2011/2014 02/05/2022 a 31/05/2022 GEMEr
2019728/1 Maria das Graças ferreira dos Santos 2007/2010 02/05/2022 a 31/05/2022 GEdiH
2020343/1 orlando Jose Nunes Borges 2005/2008 02/05/2022 a 31/05/2022 GEdoi
2020343/1 orlando Jose Nunes Borges 2008/2011 01/06/2022 a 30/06/2022 GEdoi
7000715/1 rosana flaviana lopes rodrigues Mendes 2007/2010 02/05/2022 a 31/05/2022 GEdiH
2019353/1 Zuleide Silva Maia 2012/2015 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-caS
2019353/1 Zuleide Silva Maia 2015/2018 01/06/2022 a 30/07/2022 cHr-caS

II - Dê Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 01 de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 789373

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 026/2022 decorreNte de 
PreGÃo eLetrÔNico srP/sePLad/dGL Nº 011/2021- 
ata de reGistro de PreÇos Nº 002/2022- Processo 

adMiNistratiVo Nº 2022/162983.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: aPolo coMErcial lTda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ sob o nº 02.567.637/0001-90, com sede na aV. al-
MiraNTE WaNdENKolK, Nº 270 B - UMariZal - cEP: 66.055-030, neste 
ato representada por seu representante legal lUiZ HUMBErTo PiTEira 
GoNÇalVES, portador da cédula de identidade nº.1767721/Pc/Pa, cPf/
Mf sob o nº. 306.274.002-72, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aquisição de MaTErial dE 
EXPEdiENTE, para os órgãos e entidades do Estado do Pará, situados na 
Mesorregião de Belém (ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Buja-
ru, castanhal, inhangapi, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa isabel 
do Pará e Santo antônio do Tauá), e nas cidades de Santarém, Marabá 
e Altamira e Parauapebas, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária:
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000 e 00269001022
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 25.015,00 (vinte 
e cinco mil e quinze reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
Servidora lucidéia oliveira, Gerente de almoxarifado e Patrimônio – GEraP 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 20 de abril de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
luiz Humberto Piteira Gonçalves - aPolo coMErcial lTda - contratado
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 789312
eXtrato do coNtrato Nº 027/2022 decorreNte de PreGÃo 

eLetrÔNico Nº. 010/2022- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2021/963548

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ElEVadorES oK coMErcio dE PEÇaS, coMPoNENETES E 
SErViÇoS dE ElEVadorES lTda-EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28 com sede na Travessa dr. 
Eneas Pinheiro, 355 – Pedreira – cep. 66083-156 – Belém – Pa, neste ato 
representada por seu representante legal antônio rosa Moita, portador da 
cédula de identidade nº. 2071477 SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 236742882-
49, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é contratação de serviço de 
desempeno de portas e estrutura da cabina, confecção e instalação de 01 
(uma) porta de pavimento e 01 (uma) porta de cabina do elevador mon-
ta carga aTlaS Schindler tipo 66440 – capacidade 300 kg, 4/4 Paradas/
Entradas.
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do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 03 (três) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária:
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 26.900,00 (vinte 
e seis mil novecentos reais).
do fiScal do coNTraTo: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 
8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela 
Servidora rebeca Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 20 de abril de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
antônio rosa Moita - ElEVadorES oK coMErcio dE PEÇaS, coMPoNE-
NETES E SErViÇoS dE ElEVadorES lTda-EPP - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 789324

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 076/2021 (reF. Proc. 
2020/807021)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BioMETriX diaGNoSTica lTda, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 06.145.976/0001-39, com sede Es-
trada da Graciosa, 1081- aTUBa cUriTiBa/Pr, cEP: 82840-360, neste ato 
representada por seus representante legal isabela Noce rossetto, portador 
do rG 2.499.656/SSP df, cPf/Mf sob n° 055.287.729-82, doravante de-
nominada coNTraTada.
oBJETo:: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 076/2021, nos termos da lei federal 8.666/93, quanto ao aditivo de 
quantitativo dos intens referente ao contrato originário, ou seja:
 

coNtrato ViGeNte
ProPosta Par atUaLiZaÇÃo de 

coNtrato
 

 Valor Unitário Qtd em 
contrato Valor (Subtotal)  Qtd Valor (Subtotal)

1
KiT TiPaGEM Hla Por 
SSo Para claSSE i – 
locoS a (rSSo1a)

r$ 142,00 6.500 r$923.000,00 5.300 r$ 752.600,00

2
KiT TiPaGEM Hla Por 
SSo Para claSSE i – 
locoS B (rSSo1B)

r$ 142,00 6.500 r$923.000,00 5.400 r$ 766.800,00

3

KiT TiPaGEM Hla Por 
SSo Para claSSE 
ii – locoS drB1 

(rSSo2B1)

r$ 142,00 6.500 r$923.000,00 5.400 r$ 766.800,00

8

KiT TiPaGEM Hla Por 
SSo Para claSSE 

ii – locoS dQa/dQB 
(rSSo2Q)

r$321,81 200 r$64.362,00 1.700 r$ 547.077,00

Subtotal dos insumos com proposta de alteração no 
quantitativo r$2.833.362,00  r$2.833.277,00

ToTal do coNTraTo r$ 4.072.046,00  r$ 4.071.961,00
         

do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 18 de abril de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
isabela Noce rossetto - BioMETriX diaGNoSTica lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 789607

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da Portaria: 473/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
iBElio aZEVEdo SErra Gerente/HENrE 54183788
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4500,00
10122129783380000  269  339033  200,00
observação: Nº do Processo: 2022/475250 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 789638

Nº da Portaria: 472/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2800,00
observação:  Nº do Processo: 2022/456059  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 789612
Nº da Portaria: 469/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas (em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor:  Matricula:
JoaQUiM aUGUSTo aQUiNo dE aZEVEdo  Gerente/cHrSaN  57194725
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 2.000,00
10122129783380000  269 339036 1.800,00
10122129783380000  269  339039  1.200,00
observação: Nº do Processo: 2022/465851 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 789530
Nº da Portaria: 467/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2022/459770 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 789524
Nº da Portaria: 468/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030 1500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/459789 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 789528
Nº da Portaria: 465/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
alaNa da SilVa crUZ Gerente/HENaB 5954274
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339033 800,00
10122129783830000  269  339036 400,00
observação:  Nº do Processo: 2022/456102  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 789518

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 463 de 25 de aBriL  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 459915/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de diVUlGaÇÕa E caPTaÇÃo dE doadorES dE SaNGUE No MUNi-
ciPio dE BrEU BraNco/Pa nos dias 22 e 25/04/2022.
JEaNNE do Socorro Vidal Bico MoGUEira, cPf: 292710022-53, ad-
min./HENTU., MaT.: 56869891, 1,0 diaria .
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 789545
Portaria Nº 461 de 25 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 484148/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE  EVENTo dE GoVErNo No  MUNiciPio dE SaN-
TarÉM/Pa no período de 20 a 22/04/2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra, cPf: 229089192-49, Presi-
dente/PrESi, MaT.: 70007401, 4,0 diarias .
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 789539
Portaria Nº 462 de 25 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 484188/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE  EVENTo dE GoVErNo No  MUNiciPio dE alTa-
Mira/Pa no período de 26 a 28/04/2022.
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PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra, cPf: 229089192-49, Presi-
dente/PrESi, MaT.: 70007401, 4,0 diarias .
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de  abril de 2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 789542
Portaria Nº 433 de 13 de aBriL  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº  406012/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar daS caMPaNHaS EXTErNaS dE caPTa-
cÃo dE caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNicÍPio dE aNa-
NiNdEUa/Pa nos dias 13 e 14/04/2022
MardEN craVo dE oliVEira, cPf: 003074462-80, Médico/GETrd, 
MaT.: 54230977, 0,5 diartia, 13/04, JUaN MoNTEiro da SilVa, cPf: 
013530096-70, Médico/GETrd, MaT.: 5961716, 0,5 diaria, 13/04, Sil-
Via caValcaNTE do NaSciMENTo, cPf: 480585302-63, Médica/GETrd, 
MaT.: 5912872, 1,0 diaria, 13 e 14/04, SilVia frEirE ESTEVES, cPf: 
443032032-20, Enferm./GETrd, MaT.: 58982062, 1,0 diaria, 13 e 14/04, 
Valdira cHriSTiNE alVES dE MoraES, cPf: 017418272-48, ag. ad-
min./GETrd, MaT.: 5962110, 0,5 diaria, 13/04, iZaEl cUNHa dE liMa, 
cPf:751657332-15, ag. admin./GETrd, MaT.: 5418833691, 0,5 diária, 
13/04, iracEMa da lUZ fariaS da coNcEiÇÃo, cPf: 620483252-20, 
ag. admin./GETrd, MaT.: 5963076, 0,5 diaria 13/04 , SilVia Maria Go-
MES corrEa, cPf: 455039232-00, ag. admin./GETrd, MaT.: 5939069, 
0,5 diaria, 13/04, SiMoNE oliVEr MaUES, cPf: 375575132-15, médica/
GETrd, MaT.: 5444314, 0,5 diaria, 14/04, criSTiaNo cESar dE BriTo, 
cPf: 836933941-72, Enferm./GETrd, MaT.: 5958122, 0,5 diaria,14/04, 
PoliaNNa ParaENSE dE liMa, cPf: 862254462-87, ag. adm./GETrd, 
MaT.: 5963060, 0,5 diaria, 14/04, SErGio Marcio dE aNdradE Sardi-
NHa, cPf: 423706392-53, ag. admin./GETrd, MaT.: 57294380, 0,5 dia-
ria, 14/04, JEaNE SHirlEY dE SoUZa XaViEr, cPf: 424404402-72, ag. 
admin./GETrd, MaT.: 5937335, 0,5 diaria, 14/04 e PaUla Maiara coE-
lHo SEiXaS, cPf: 018955622-60, ag. admin./GETrd, MaT.: 5963080, 0,5 
diaria, 14/04 .
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 13 de  abril de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 789609

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 387/2022-GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 01 de 
aBriL de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, usando de suas atribuições legais,
rESolVE:
i -  coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores deste centro de He-
moterapia e Hematologia do
Estado do Pará – HEMOPA, abaixo relacionados, no mês de maio/2022.
 

Matrícula servidor(a) Período 
aquisitivo Período de Gozo Gerência

 

54188496-1 abraao Piza Galucio 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 GETra

5552524-2 alberto cunha Siqueira 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 HENTU

5959312-1 cinthia Holanda de Souza 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-caS

57226330-1 cristiane do Socorro de Souza arias 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 GEcod

5943981-1 daize de Souza Botelho 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 GEcod

5939000-2 diana cintia Nunes da Silva 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-MaB

5526973-1 Elza Baia da rocha 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-MaB

57174682-2 fatima da conceição alves rocha 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 HENaB

2020327-1 Euzamar Gaby rocha 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 GEHEc

2019205-1 francisco carlos lopes de Souza 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 GEdiH

54195800-1 Gecila amoedo da cunha rubin 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 GESES

2018977-1 ieda Solange de Souza Pinto 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 coaMB

57196193-1 iona lima da cunha 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 GEcad

57175450-1 Jessica Nicole fialho oliveira 2018/2019 02/05/2022 a 31/05/2022 GESES

5789346-2 Jocivaldo ladislau Batista 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 cEdido

5937211-2 Jose augusto dos Santos Moraes 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 GEraP

54195621-1 Katia Pinheiro Galvão 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 GEriM

57205926-2 Kelly lameira de araujo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-caS

5848750-2 Kennie Kelly dos Santos amazonas 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 NEPES

57206938-1 layanna Martins da Silva 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 HENrE

5940560-1 Marilia Monteiro da conceição Pinheiro 2019/2020 02/05/2022 a 31/05/2022 GEdoi

5549469-3 Marta inaura Pantoja Passos 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 GEriM

57226345-1 oneide da cruz Barbosa 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-caS

5959311-1 Pamela do Socorro costa de Sousa 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 HENca

5949469-1 rosileide de Matos Barbosa 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 GEcoN

54191718-2 Saide Maria Sarmento Trindade 2018/2019 02/05/2022 a 31/05/2022 coaMB

5169607-1 Sandra Maria Barreiros lobato 2018/2019 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-caS

5169607-2 Sandra Maria Barreiros lobato 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 cHr-caS

57174644-2 Sandra Maria Marques Martins 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 GEcod

5950260-1 Tarciane de Sousa Borges 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 GEPro

5876346-2 Valdenize da cunha farias 2020/2021 02/05/2022 a 31/05/2022 HENTU

5959192-1 Valeria Lobato Macêdo 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022 HENaB
  
II - Dê Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 01
de abril de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa.

Protocolo: 789369

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2022Ne01011 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/262580- disPeNsa de 

LicitaÇÃo.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: S KaHWaGE PaiVa EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ nº: 40.907.095/0001-46, com sede na rua antonio 
Barreto, n°301, UMariZal, BElEM/Pa, cEP:66.055-050, neste ato repre-
sentada por seu representante legal Salomao Kahwage Paiva, portador 
da carteira de identidade profissional nº15155988 OAB/PA, CPF/MF sob o 
nº023.943.132-42, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: é a aquisição de ventiladores oscilantes de coluna para aten-
dimento da Sede da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – fundação Hemopa.
do PraZo: rEMESSa ÚNica
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 1.440,00 (Hum 
Mil E Quatrocentos E Quarenta reais).
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato a Servidora lucidéia 
oliveira, Gerente de almoxarifado e Patrimônio – GEraP e responsável 
pela fiscalização do contrato a Servidora Rebeca Guerra Trindade, Gerente 
de infraestrutura (GEiNE), da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 20/04/2022
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Taissa Vieira amador – dafiN
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 789592
..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 208, de 20 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.
rESolVE:
CESSAR a Gratificação de Tempo Integral a(o) servidor(a) abaixo relacio-
nado(a), com percentual fixado em 60% (sessenta por cento) incidente 
sobre o vencimento do cargo.

MatricULa NoMe carGo a coNtar de
54193806/ 1 MilToN do NaSciMENTo GoNcalVES aGENTE dE PorTaria 02/05/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 789878
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 172 de 22 de aBriL de 2022
Nº de dias de licença: 60 (Sessenta)
Nome do Servidor (a): SalETiEl JEroNiMo da crUZ
Matricula: 57196860/2
cargo: agente de artes Práticas
Triênio referente: 30/10/2011 a 29/10/2014
Período: 06/06/2022 a 29/10/2022

Protocolo: 789731

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022/Hrs

Processo Pae Nº 2022/1136123
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNoPoliS/SESPa, no uso de 
suas atribuições legais e com fundamento no inciso Vi, do art.43, da lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores,
rESolVE:
HoMoloGar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 01/2022/HrS, do tipo Menor Preço por item, destinado à aquisição de 
MaTErial PErMaNENTE: aParElHoS, EQUiPaMENToS E UTENSÍlioS MÉ-
dicoS, odoNTolÓGicoS, laBoraToriaiS E HoSPiTalarES; MoBilia-
RIO EM GERAL, que serão utilizados em diversos Setores, Urgência/Emer-
gência, Internação Hospitalar e bloco cirúrgico deste Hospital regional de 
Salinópolis de acordo com as especificações e quantidades constantes no 
anexo i-a que integra este documento.
EMPrESaS VENcEdoraS:
1 – f. cardoSo & cia lTda – cNPJ: 04.949.905/0001-63.
iTENS: 4, 10,011 e 12 – Valor ToTal doS iTENS: r$ 9.255,92 (Nove mil 
duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos);
2 – PPf coM E SErV EirEli – cNPJ: 07.606.575/0001-00.
iTENS: 8 e 14 – Valor ToTal doS iTENS: r$ 6.471,60 (Seis mil quatro-
centos e setenta e um reais e sessenta centavos);
3 – laM BraSil EQUiPaMENToS MEdicoS lTda – cNPJ: 29.084.765/0001-39.
ITEM: 9 – VALOR TOTAL DO ITEM: R$ 933,28 (Novecentos e trinta e três 
reais e vinte e oito centavos);
4 – MEdPlUS HoSPiTalar coMErcio E SErViÇo lTda – cNPJ: 
34.075.280/0001-19.
iTEM: 5 – Valor ToTal do iTEM: r$ 775,00 (Setecentos e setenta e 
cinco reais);
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 01/2022/HrS - r$ 17.435,72 
(dezessete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).
Salinópolis/Pa, 26 de abril de 2022.
luana Kelly Noronha loiola
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 789617

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº006/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada no ramo jornalístico para a pres-
tação de serviços de publicação das licenças Prévia e de instalação do 
Terminal Hidroviário Turístico de icoaraci, para atender a companhia de 

Portos e Hidrovias do Estado do Pará, através da dispensa de licitação nº 
006/2022-cPH, Processo nº 2022/330346.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.122.1297.8338
Natureza de despesa – 339039
fonte(s) – 0101 e 0261
contratado(a) (s):
dElTa PUBlicidadE S/a
cNPJ/cPf/Mf nº: 04.929.683/0001-17.
Endereço: avenida rômulo Maiorana, nº 2473 Bairro: Marco - cEP: 66.093-
605 – Município: Belém – Estado: Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$280,00 (duzentos e oitenta reais).
- Vigência/Prazo de Execução:
imediato
- Base legal da dispensa: art. 29, inciso ii, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 789720

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

errata
.

Portaria N° 284/2022, publicada no doE N° 34.946 do dia 26 de 
aBril de 2022, sob o número de protocolo 788770. oNde se LÊ: i – 
coNcEdEr 14 (QUaTorZE) diaS dE fÉriaS rEGUlaMENTarES do SEr-
Vidor aBaiXo Leia se: i – coNcEdEr 13 (TrEZE) diaS dE fÉriaS 
rEGUlaMENTarES do SErVidor aBaiXo rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚ-
BlicoS do ESTado do Pará.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo-diretor 
Geral–arcoN-Pa.

Protocolo: 789459

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 07/2021.
contratada: BradoK SolUÇÕES corPoraTiVaS EirEli, cNPJ: 
03.117.534/0001-90, sito à rua carlos Maximiano, 25 – loja – fonseca - 
cEP: 24.120-000, Niterói/rJ.
OBJETO: Dar suporte orçamentário e financeiro à realização de ati-
vidades, com a dotação orçamentária conforme a seguir: ProJ/aTiV. 
04.122.1297.8338
Pi:412.000.8338c foNTE/N. dESP. 0261 e 0661/339040 aÇÃo: 233206, 
com efeitos a contar de 27/04/2022.
fundamento legal: art. 65, parágrafo 8º da lei 8.666/93.
assinatura: 26/04/2022.
ordenador de despesas: Euripedes reis da cruz filho.

Protocolo: 789526

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 16/2022 – sedaP
Processo nº 2022/164462
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
Objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no município de Tucurui/Pa
representante do Município: alEXaNdrE fraNÇa SiQUEira.
data de assinatura: 26/04/2022
Valor Total: r$ 555.564,90 (Quinhentos e cinquenta e cinco Mil, Quinhen-
tos e Sessenta e Quatro reais e Noventa centavos)
contrapartida: r$ 54.360,00 (cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Ses-
senta reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despesas: 
3340-41 / 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 27/04/2022 à 26/04/2023.
convenente: Município de Tucurui/Pa, cNPJ n° 05.251.632/0001-41.
Endereço: Travessa raimundo ribeiro de Souza, nº 01, cEP: 68.456-000, 
Bairro: centro, Município de Tucuruí/Pa.
ordenador de despesas: . JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 789816
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coNVÊNio N° 20/2022 – sedaP
Processo nº 2022/202363
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no município de Uruará/Pa
representante do Município: GilSoN dE oliVEira BraNdÃo.
data de assinatura: 26/04/2022
Valor Total: r$ 571.489,90 (Quinhentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos 
e oitenta e Nove reais e Noventa centavos)
contrapartida: r$ 70.285,00 (Setenta Mil e duzentos e oitenta e cinco reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despesas: 
3340-41 / 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 27/04/2022 à 26/04/2023.
convenente: Município de Uruará/Pa, cNPJ n° 34.593.541/0001-92.
Endereço: rua 15 de Novembro, nº 520, Bairro: fluminense, cEP: 68.140-
000, no Município de Uruará, Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 789822
coNVÊNio N° 22/2022 – sedaP

Processo nº 2021/1343857
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no município de Tucumã/Pa
representante do Município: cElSo loPES cardoSo.
data de assinatura: 26/04/2022
Valor Total: r$ 313.800,00 (Trezentos e Treze Mil e oitocentos reais)
contrapartida: r$ 13.000,00 (Treze Mil reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despesas: 
3340-41 / 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 27/04/2022 à 30/04/2023.
convenente: Município de Tucumã/Pa, cNPJ n° 22.981.088/0001-02
Endereço: rua do café, s/n, Bairro: centro, cEP 68.385-000, Município de Tucumã-Pa.
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 789832
coNVÊNio N° 23/2022 – sedaP

Processo nº 2021/827392
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
objeto: aquisição de 01 (uma) Pá carregadeira para atender demanda da 
Secretaria Municipal de obras do Município de cachoeira do Piriá
representante do Município: raiMUNdo NoNaTo alENcar MacHado.
data de assinatura: 26/04/2022
Valor Total: r$ 448.770,75 (Quatrocentos e Quarenta e oito Mil, Setecen-
tos e Setenta reais e Setenta e cinco centavos)
contrapartida: r$ 44.877,07 (Quarenta e Quatro Mil, oitocentos e Setenta 
e Sete reais e Sete centavos)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715, Elementos de des-
pesas: 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8715.
Prazo de Vigência: 27/04/2022 à 30/04/2023.
convenente: Município de cachoeira do Piriá/Pa, cNPJ n° 01.612.360/0001-07
Endereço: avenida Getulio Vargas, nº 534, cEP: 68.617-000, no Município 
de cachoeira do Piriá -Pa.
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 789840
coNVÊNio N° 14/2022 – sedaP

Processo nº 2022/176898
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos e 
serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores ade-
ridos ao programa Territórios Sustentáveis, no município de Medicilândia/Pa
representante do Município: JUlio cEZar do EGiTo.
data de assinatura: 26/04/2022
Valor Total: r$ 521.253,90 (Quinhentos e Vinte Um Mil e duzentos e cin-
quenta e Três Reais e Noventa Centavos
contrapartida: r$ 20.049,00 (Vinte Mil e Quarenta e Nove reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despesas: 
3340-41 / 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.
Prazo de Vigência: 26/04/2022 à 25/04/2023.
convenente: Município de Medicilândia, cNPJ n° 34.593.525/0001-08.
Endereço: Travessa dom Eurico, n° 1035, Bairro centro cEP: 68.145-000, 
no Município Medicilândia, Estado do Pará.
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 789743
coNVÊNio N° 15/2022 – sedaP

Processo nº 2022/166561
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Objeto: transferência voluntária de recursos para a aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no município de Pacajá/Pa
representante do Município: aNdrÉ rioS dE rEZENdE.
data de assinatura: 26/04/2022
Valor Total: r$ 521.253,09 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, duzentos e cin-
quenta e Três Reais e Nove Centavos)
contrapartida: r$ 20.048,19 (Vinte Mil, Quarenta e oito reais e dezenove centavos)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despesas: 
3340-41 / 4440-42, fontes de recursos: 0301, função Programática: 
20.608.1491.8705.

Prazo de Vigência: 27/04/2022 à 30/04/2023.
convenente: Município de Pacajá/Pa, cNPJ n° 22.981.427/0001-50
Endereço: avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro: Novo Horizon-
te, cEP: 68.485-000, no Município de Pacajá, Estado do Pará
ordenador de despesas: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 789795

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 300/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: João carlos leão ramos. carGo: Secretário de Esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MaTrÍcUla: 
5815398-6.  oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Goianésia e Marabá, São João 
do araguaia e itupiranga/Pa. oBJETiVo: Participar de reunião com o Se-
cretário de agricultura de Goianésia, São João do araguaia e itupiranga e 
da cerimônia de abertura do 1° PEcUariaNdo em Marabá. PErÍodo: 26 
a 28/04/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 301/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: Gabriel foro Siqueira carGo: assessor Técnico. MaTrÍcU-
la: 5962882/1. oriGEM: Belém/Pa.  dESTiNo: Goianésia e Marabá, São 
João do araguaia e itupiranga/Pa. oBJETiVo: Participar juntamente com 
o Sr. Secretário de reunião com o Secretário de agricultura de Goianésia, 
São João do araguaia e itupiranga e da cerimônia de abertura do 1° PE-
cUariaNdo em Marabá. PErÍodo: 26 a 28/04/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ 
(duas e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 304/2022  fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: ilmara azevedo campos carGo: assessora Técnica/
SEdaP MaTrÍcUla: 57202624 oriGEM: Belém/Pa dESTiNo a: Goianésia 
e Marabá/Pa oBJETiVo: Participar juntamente com o Sr. Secretário da 
SEdaP de reunião com o Secretário de agricultura de Goianésia e do 1° 
PEcUariaNdo em Marabá PErÍodo: 26 a 29/04/2022  Nº dE diáriaS: 3 
½ (três e meia) ORDENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 789846
Portaria de diÁrias Nº 302/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: João carlos leão ramos. carGo: Secretário de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MaTrÍcUla: 
5815398-6.  oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Brasília/df oBJETiVo: Visita 
ao Ministério de agricultura Pecuária e abastecimento – MaPa e reinião na 
câmara de deputados PErÍodo: 29/04 a 02/05/2022. Nº dE diáriaS: 3 
½ (três e meia). ORDENADOR: Márcio Marcelo de Souza Trindade – Diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁria Nº 303/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019
BENEficiário: Gabriel foro Siqueira carGo: assessor Técnico. 
MaTrÍcUla: 5962882/1. oriGEM: Belém/Pa.  dESTiNo: Brasília/df 
oBJETiVo: Visita ao Ministério de agricultura Pecuária e abastecimento – 
MaPa e reinião na câmara de deputados, juntamente com o Sr. Secretário. 
PERÍODO: 29/04 a 02/05/2022. Nº DE DIÁRIAS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 789847
Portaria de diÁrias Nº 292/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ivanize dos Santos carvalho. carGo: Engenheira 
agrônoma - Técnica em Gestão agropecuária. MaTrÍcUla:14818. 
oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Brasília/ df. oBJETiVo: Participar de 1ª 
reunião Nacional dos coordenadores dos GGE do aBc+. PErÍodo: 02 a 
05/05/2022. Nº DE DIÁRIAS: 3 ½ (três e meia). ORDENADOR: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 285/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Heloisa Helena Batista de figueiredo . carGo: diretora da 
ddaG. MaTrÍcUla:23639/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Brasília/df. 
oBJETiVo: Participar da 1ª reunião Nacional dos coordenadores dos GGE 
do ABC+.PERÍODO: 02 a 05/05/2022. Nº DE DIÁRIAS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 789866
Portaria de diÁrias Nº 298/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei 
n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 
oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: lucas Vieira Torres carGo: Secretario adjunto. MaTrÍcU-
la: 5917995-2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: São Paulo/SP. oBJETiVo: 
Participar de reunião da cadeia do cacau na cocoaction. PErÍodo: 27 a 
28/04/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade - diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 789817
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 820/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 
14 de março de 2007;
considerando os termos do Processo nº 2022/446866, de 12.04.2022;
 r  E  S  o  l  V  E:
 i – EXclUir, da PorTaria Nº 043/2021, de 03.02.2021, publicada no 
DOE nº 34.481, de 04.02.2021, que concedeu a Gratificação de Tempo 
integral, no percentual de 50% (cinquenta por cento) à servidora aMaNda 
daVid frEiTaS TaVarES, Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário, matrícula nº 5926611/3.
II – CONCEDER a referida Gratificação no mesmo percentual acima citado a 
servidora PaTrÍcia cUNHa dE oliVEira BaSToS, matrícula no 5924619, 
Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula nº 
80845071/1.
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 01 de abril 
de 2022.
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, 26 de 
abril de 2022.

Protocolo: 789867
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2010/200528 THiaGo iVo SoarES 
BoNaTTo

faZENda caMPo 
BoNiTo 51,2189Ha doM EliSEU 814/2022

Belém(Pa), 26/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 789328
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

122108319/2021 Marcio GlEidSoN do 
NaSciMENTo PaSTaNa SÍTio do caUcaia 19,5073ha BraGaNÇa/Pa 1211/2022

113007873/2021 MESSiaS PErEira da 
cUNHa SiTio TaBocal 16,9243ha caPaNEMa/Pa 1212/2022

113007872/2021 ildEMar cardoSo 
da SilVa

SÍTio ProMESSa 
dE dEUS 6,2031ha caPaNEMa/Pa 1213/2022

050600182/2019 JoSE adEMir frEiTaS 
Garcia SÍTio loUVa a dEUS 3,7951ha SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1214/2022

Belém (Pa), 26/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 789601
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2008/559930 JoSÉ riBaMar da 
SilVa liSBoa

faZENda SaNTa 
Maria 251,5584Ha MaraBá/ParaUaPE-

BaS 817/2022

2013/93952 VicENTE ToMaZ 
aGUiar NETo

faZENda ESPE-
raNÇa 1096,9397Ha iTaiTUBa 818/2022

Belém(Pa), 26/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 789628

diÁria
.

Portaria Nº 0819/22 de 26/04/2022
objetivo:Entrega de Titulos
Mucipio:ourém/Pa .
Periodo: 28 a 30/04/2022(2,5) diária.
-5558-5968/2-Bruno de abreu Pereira –  assist.administrativo
-5917-813/2-deyse Juliana dos Santos correia-assist.administrativo
-5903-565/2-José livaldo Santos dos Santos-assist.administrativo
-3166-813/1-Maria Jose Soares Pereira-auxiliar administrativo
-5960-259/2-Maria rosalia Santos da Silva- assessora
-3166-007/1-Rosalina Ferreira Brunini-Oficial Administrativo
-3167-607/1-Sonia Maria freitas de Sousa-aux.administrativo
-5936-414/2-Willam rayplham Pereira coelho- assist.administrativo
-3170-454/1-Manoel dos anjos Santos Nepomuceno
-2042-363/1-João Borges Prestes-Motorista
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 789876
Portaria Nº 816/22 de 25/04/2022

objetivo: reuniões  institucionais
Estado:São Paulo/SP
Periodo:28 a 29/04/2022(1,5) diária
Servidores:
-5717-5032/2-flavio ricardo albuquerque azevedo-Procurador autárquico
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 789886
Portaria Nº 815/22 de 26/04/2022

objetivo:ação de regularização onerosa
Municipio: cachoeira do arari/Pa
Periodo: 27/04 a 04/05/2022(7,5) diárias
Servidores:
-3166-791/1-Jorge da Silva Santos-Engenheiro
- 8084-5201/1Jorge do carmo dos Santos farias-assist.Tec/dEaf
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 789892

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o GereNte eXecUtiVo do NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ 
rUraL - NGPr, no uso de suas atribuições legais. considerando, os ter-
mos do Processo administrativo nº 2022/50498, cujo objeto é aQUiSiÇÃo 
dE MaQUiNárioS aGrÍcolaS, iMPlEMENToS aGrÍcolaS E VEÍcUlo 
PESADO conforme especificações, estimativas de quantidades e valores 
contidos do Anexo Termo de Referência que integra o presente edital. Re-
solve HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº 04/2022, em favor 
das empresas TraToMaQ – TEcNoloGia EM EQUiPaMNEToS lTda, cNPJ: 
63.885.952/0001-87, vencedora do item 01, cujo o objeto é a aquisição de 
03 tratores agrícolas no valor global de r$ 653.670,00 (seiscentos e cin-
quenta e três mil seiscentos e setenta reais). AGROMAX EQUIPAMENTOS 
aGricolaS lTda, cNPJ: 10.627.815/0001-59, vencedora dos itens: item 
02 cujo o objeto são 03 grades aradoras no valor global de r$ 91.900,00 
(noventa e um mil novecentos reais) e item 03 cujo o objeto são 04 carre-
tas agrícolas no valor global de r$ 69.900,00 (sessenta e nove mil nove-
centos reais). PoSiTiVa – coMErcio E SErViÇoS liciTáTorioS - EirE-
li, cNPJ: 09.396.156/0001-08, vencedora dos item 04 cujo o objeto é 01 
caminhão de carga no valor global de r$ 297.900,00 (duzentos e noventa 
e sete mil novecentos reais).

Protocolo: 789535

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2321/2022- adeParÁ, de 26 de aBriL de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/39351 do MPc/Pa, de 11 de janeiro de 2022, 
que solicita a prorrogação de cessão da servidora;
r E S o l V E:
ProrroGar a cESSÃo da servidora MarcilENE NoGUEira da SilVa, 
matrícula 54186844/1, cargo de assistente administrativo, lotada na 
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, pelo pe-
ríodo de 02 (dois anos), de 16/05/2022 a 16/05/2024, para o Ministério 
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Publico de contas Estado do Pará – MPc/Pa, com ônus para adEPará a 
ser reembolsado pelo MPc/Pa, conforme determina o  art. 5º do decreto 
nº 648/2013.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 789890
Portaria Nº 2320/2022 - adeParÁ, de 26 de aBriL de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE nº 2022/364237, o Oficio nº 094/2022 PRE, de 28 
de março de 2022.
rESolVE:
i.rEVoGar, a contar de 29 de abril de 2022, a cessão da servidora 
lUZiMar raMoS BarroS, matrícula 54186843/1, através da PorTaria 
Nº 1520 de 29 de junho de 2020, publicada no doE n° 34270 de 02 de 
julho de 2020, para Junta comercial do Estado do Pará/ JUcEPa;
II.LOTAR na Gerência de Operação de Sistema de Pessoal/GOSP, a contar 
de 29/04/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 789833
Portaria Nº 2319/2022- adeParÁ, de 26 de aBriL de 2022

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/389094, o de acordo da dG e o que deter-
mina o art. 49, da lei nº 5.810/94, que trata da remoção dos servidores.
r E S o l V E:
rEMoVEr a PEdido o(a) servidor(a) cloVES doMiNGoS loPES coSTa, 
matrícula nº 54186990/1, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuá-
rio, GEr. de capital Poço/ Pfa de ourém para GEr. de capanema/ Pfa de 
Gurupi, a contar de 01.05.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 789825

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2292/2022: BENEficiá-
rio: NÚBia VaScoNcEloS doS SaNToS;Matrícula: 5956976;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de serviços de 
pessoa jurídica, para atender as necessidades da Gerência de Pragas Qua-
rentenárias.Elemento de despesa/ Valor: 339039/ r$3.000,00;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordena-
dor de despesas: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 789429

.

.

diÁria
.

Portaria: 2329/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades 
com plantio de lavoura de soja, da safra 2021/2022, no município. Meia 
diária por dia pois servidor não pernoitará no local. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS 
caMPoS/Pa Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 02/05/2022 a 06/05/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789639
Portaria: 2330/2022 objetivo: capacitação sobre Sistema de Vigilância 
para a febre aftosa: “Vigilância em propriedades rurais” e o Plano de ação 
resultante da auditoria QUali-SV em maio/2019. o deslocamento será re-
alizado no 01/05/2022. Haverá necessidade de pernoite fora do município 
de origem.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPi-
TÃo PoÇo/Pa destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 57212212/ HElEN criS-
TiNa cUNHa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS 
/ 01/05/2022 a 04/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789646
Portaria: 2331/2022 objetivo: capacitação sobre Sistema de Vigilância 
para a febre aftosa: “Vigilância em propriedades rurais” e o Plano de ação 
resultante da auditoria QUali-SV em maio/2019.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: caPaNEMa/
Pa Servidor: 54185980/ adircEli WENdE corrEa BoTElHo (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 01/05/2022 a 04/05/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789652
Portaria: 2332/2022 objetivo: Participar do XVi congresso Brasileiro 
de higienistas de alimento e Viii encontro do Sistema Brasileiro de ins-
peção de Produtos de origem animal.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: foZ do iGUaÇU/Pr Servi-
dor: 6403242/ criSTiaNE BarBaS rEalE SiMÕES / (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
30/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789656
Portaria: 2291/2022 objetivo: Participar de evento da casa civil, ve-
rificar e acompanhar a manutenção dos veículos da ADEPARA, IN LOCO, 
nas oficinas credenciadas no Sistema de manutenção de frotas da VOLUS, 
uso e conservação dos veículos locados nos municípios.fundamento le-

gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: áGUa aZUl 
do NorTE,MaraBá,rEdENÇÃo,SÃo GEraldo do araGUaia,XiNGUara/
Pa Servidor: 54195807/ roBErTo BorGES fErrEira (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 24/04/2022 a 30/04/2022. ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 789420
Portaria: 2293/2022 objetivo: realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em revendas agropecuárias nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo,BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 6403317/ 
JoYcilENE TEiXEira do NaSciMENTo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) 
/ 4,5 diáriaS / 02/05/2022 a 06/05/2022.ordenador: lUcioNila PaN-
ToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789435
Portaria: 2290/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em 16 revendas 
agropecuárias, quanto ao comércio de agrotóxicos, localizadas no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa 
destino: caSTaNHal/Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES 
dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
28/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789411
Portaria: 2276/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção em 20 
propriedade rurais produtoras de citros, com ênfase para Cancro Citrico, 
Pinta Preta e Grening, propriedades essas que são localizadas em Xingua-
ra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 57234553/ lUciaNa dE 
SoUZa loPES (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 02/05/2022 a 
06/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789329
Portaria: 2275/2022 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 do-
cumentação oficial de trânsito para cargas vegetais junto a Adepara.Fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa 
destino: alENQUEr/Pa. Servidor: 5908951/EriSSoN SErGio MElo da 
SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 789325
Portaria: 2274/2022 objetivo: realizar inspeção em 25 UPs de Soja. 
Será 1/2 diária por dia, pois o servidor nao pernoitará no local de desti-
no. Solicito diárias por se tratar de áreas distantes (+100km) e por ficar-
mos distantes por mais de 6da sede do município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa destino: doM EliSEU/
Pa Servidor: 1565/ dErGiVaN da SilVa BarBoSa (colaBorador EVEN-
TUal dE NiVEl 2) / 2,5 diáriaS / 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789321
Portaria: 2271/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola), no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MocaJU-
Ba/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 54193762/Joao QUEi-
roZ rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 14,5 diáriaS / 29/04/2022 a 
13/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789297
Portaria: 2272/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/Pa desti-
no: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa To-
caNTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 29/04/2022 
a 13/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789304
Portaria: 2273/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agro-
tóxicos no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BrEU BraNco/Pa destino: JacUNdá/Pa Servidor: 57223331/ irENil-
SoN aNTÔNio da SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
26/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789314
Portaria: 2268/2022 objetivo: realizar visita institucional para tratar 
de assuntos relativos a adEPara no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa 
Servidor: 54192696/ aNa Maria aVElar fraZao (aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 21/04/2022 a 23/04/2022.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 789281
Portaria: 2269/2022 objetivo: conduzir servidores, que irão com o ob-
jetivo de fiscalizar revendas de produtos agrotóxicos nos municípios.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
BoNiTo,BraGaNÇa,caPaNEMa/Pa Servidor: 5905890/ JoSUÉ doS SaN-
ToS carValHo (MoToriSTa) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789287
Portaria: 2270/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas de pro-
dutos agrotóxicos e afins nos municípios.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BoNiTo,BraGaNÇa,caPaNEMa/
Pa Servidor: 55587393/ ZilMa PaTrÍcia diaS do NaSciMENTo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro florESTal) / 4,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789293
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Portaria: 2285/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca 
da carambola (Bactrocera carambolae) nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS ca-
raJáS,cUrioNÓPoliS,Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5922600/ 
EdENilToN NoNaTo lEiTE (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
28/04/2022 a 29/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789371
Portaria: 2283/2022 Objetivo: Realizar a fiscalização no comércio de 
sementes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de garantir 
o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilidade e a 
qualidade destes insumos em território paraense.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fi-
GUEirEdo,BoM JESUS do TocaNTiNS /Pa Servidor: 5868653/ MarcEllo 
fraNKlYN oliVEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária 
/ 19/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789362
Portaria: 2279/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: 
MoNTE doUrado /Pa Servidor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMES dE 
MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 diáriaS / 29/04/2022 a 
13/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789351
Portaria: 2280/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas de produ-
tos agrotóxicos e afins.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: 
BElÉM/Pa destino: BoNiTo,BraGaNÇa,caPaNEMa/Pa Servidor: 5868424/ 
lEoNidaS ParrY dE caSTro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789353
Portaria: 2281/2022 objetivo: realizar vistoria em empreendimentos 
de 02 casas de farinha e 01 produções de polpas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/Pa destino: BaiÃo,MocaJUBa/
Pa Servidor: 54189688/ PaUlo roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 04/05/2022 a 06/05/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789355
Portaria: 2282/2022 Objetivo: Realizar a fiscalização no comércio de 
sementes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de garan-
tir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilidade 
e a qualidade destes insumos em território paraense.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo,BoM JESUS do TocaNTiNS /Pa Servidor: 5960871/ 
EMilY dE Sá BoTElHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 19/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789359
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

47525/2022, Portaria Nº 1612/2022 de 06/04/2022
Portaria: 2278/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oEiraS do Pará/
Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 55585764/ JoSÉ lUÍS MoN-
TEiro MaGalHÃES (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 14,0 diáriaS / 
23/04/2022 a 06/05/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789345
Portaria: 2277/2022 objetivo: reunir com agentes públicos e priva-
dos relacionados com a atividade agrícola nos municípios desta Gerencia 
regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaE-
TETUBa/Pa destino: BaiÃo,MocaJUBa/Pa Servidor: 5948648/ MaNoEl 
PErEira cardoSo  (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789341
Portaria: 2284/2022 objetivo: realizar supervisão, reunião com técni-
cos locais envolvidos no programa, levantamento de detecção da monilíase 
em cupuaçu e demais hospedeiros, e levantamento da rota de risco da pra-
ga nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: ÓBidoS,oriXiMiNá/Pa Servidor: 5569648/ EUclidES 
HolaNda caValcaNTE filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diáriaS 
/ 24/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789367
Portaria: 2286/2022 objetivo: realizar visita à propriedade produtora 
de banana, para elaborar parecer técnico para compor o processo de ma-
nutenção na Certificação Fitossanitária e no Sistema de Mitigação de Risco 
para as pragas sigatoka negra e moko da bananeira e realizar levantamento 
fitossanitário no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: SÃo doMiNGoS do 
araGUaia/Pa Servidor: 57189731/ daNiEllY BUSaTo GUiNHaZi (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 26/04/2022 a 26/04/2022. ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789379
Portaria 2287/2022 Objetivo Realizar Ações de fiscalização no comércio 
de agrotóxicos e afins no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: alMEiriM/Pa destino:  PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 
54185731/ EVEraldo lUiS MarTiNS cHaVES (GErENTE) / 3,5 diáriaS 
/ 25/04/2022 a 28/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789385
Portaria: 2288/2022 objetivo: realizar levantamentos de detecção da 
monilíase e broca do cacau no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Ser-
vidor: 5960829/ PaUlo HENriQUE SoarES SilVa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 02/05/2022 
a 06/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789388

Portaria: 2289/2022 Objetivo: Realizar de fiscalização volante nos muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/
Pa destino: BaiÃo,oEiraS do Pará/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN 
doS SaNToS lEMoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789392
Portaria: 2317/2022 objetivo: realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em 7 revendas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Ser-
vidor: 54187122/ Joao carloS TEiXEira dE oliVEira (aGENTE dE dE-
fESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 25/04/2022 a 28/04/2022. orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789538
Portaria: 2316/2022 objetivo: realizar fiscalização Móvel no trânsito 
de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEJo GraNdE do araGUaia/
Pa destino: PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 54185948/ EUdYS fla-
Vio doS SaNToS liMa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
20/04/2022 a 20/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789533
Portaria: 2318/2022 objetivo: realizar fiscalização Móvel no trânsito de 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa destino: 
PalESTiNa do Pará/Pa Servidor: 6403559/ aNdrÉia SilVa da SilVa (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 
20/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789541
Portaria: 2315/2022 objetivo: dar apoio ao Gerente regional em ati-
vidades Técnicas e administrativas de 03 unidades de jurisdição da re-
gional nos municípios. Haverá necessidade de pernoite fora do município 
de origem.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPi-
TÃo PoÇo/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, iriTUia, SaNTa Maria do Pará, 
SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 57191840/ JoNaTHaS dE oliVEira 
BarradaS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 27/04/2022 
a 29/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789527
Portaria: 2314/2022 objetivo: realizar a inspeção/levantamento de 
pragas na cultura da soja em dez propriedades localizadas no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/
Pa destino: MoJU/Pa Servidor: rG 6848240/ YaNNa KaroliNE SaNToS 
da coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 29/04/2022. ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789521
Portaria: 2297/2022 Objetivo: Realizar Inspeções fitossanitárias em 
lavouras de Soja, em 3 propriedades nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa destino: MEdici-
lÂNdia,SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo ViTor 
NoGUEira (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diáriaS / 02/05/2022 a 04/05/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789475
Portaria: 2313/2022 objetivo: realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em 7 revendas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Ser-
vidor: 5960828/ MYriaM GalVÃo NEVES (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
28/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789516
Portaria: 2312/2022 objetivo: capacitação sobre Sistema de Vigilân-
cia para a febre aftosa: “Vigilância em propriedades rurais” e o Plano de 
ação resultante da auditoria QUali-SV em maio/2019. o deslocamento 
se dará no dia 01/05 e haverá necessidade de pernoite fora do município 
de destino.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa 
Maria do Pará/Pa destino: caPaNEMa/Pa Servidor: 57234514/ EliZa-
BETE NiKolaK (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 01/05/2022 a 
04/05/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789513
Portaria: 2305/2022 objetivo: organizar e participar de capacitação de 
produtores para certificação de agroindústrias artesanais de origem ani-
mal e supervisionar as indústrias em processo de registro na regional no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 51855510/ aNa PaTricia 
MariNHo MElo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789467
Portaria: 2296/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades com 
plantio de lavouras de soja, safra 2021/2022, no município. Meia diária 
por dia pois servidor não irá pernoitar.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS caMPoS/Pa 
Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 2,5 diáriaS / 02/05/2022 a 06/05/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789468
Portaria: 2303/2022 objetivo: Ministrar capacitação e adequações sani-
tárias para aquisição do selo artesanal estadual na área de beneficiamen-
to do caranguejo na associação dos caranguejeiros e caranguejeiras de 
Soure.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: SoUrE/Pa Servidor: 51855510/ aNa PaTricia MariNHo MElo 
(MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 02/05/2022 a 06/05/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789448
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Portaria: 2295/2022 Objetivo: Realizar Inspeções fitossanitárias em 
lavouras de Soja, em 3 propriedades nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: ME-
dicilÂNdia,SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa Servidor: 5888158/ caSSio 
Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 02/05/2022 a 
04/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789453
Portaria: 2294/2022 objetivo: realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em revendas agropecuárias nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa destino: aBEl fi-
GUEirEdo,BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57232464/ iVaNi do 
Socorro BENiTo MalcHEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS 
/ 02/05/2022 a 06/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789449
Portaria: 2304/2022 objetivo: Participar do XVi congresso Brasileiro de Higie-
nistas de alimentos e Viii Encontro do Sistema Brasileiro de inspeção de produtos 
de origem animal em foz do iguaçu no Estado do Paraná.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: foZ do iGUaÇU/Pr Servidor: 
54185743/ ElToN BaNdEira Toda (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 30/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789454
Portaria: 2311/2022 Objetivo: Realizar de atendimento a notificação de 
caso suspeito de raiva em propriedade, distrito de Santa Maria, município 
de Prainha. dia 16 (Sábado) será o retorno do servidor para seu município 
de lotação. Justifica-se diárias para o mesmo município uma vez que o 
servidor encontra-se lotado na UlSa de almerim.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/Pa destino: alMEiriM/Pa Ser-
vidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS caTUNda (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 14/04/2022 a 
16/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789509
Portaria: 2310/2022 objetivo: Participar do XVi congresso Brasileiro 
de Higienistas de alimentos e Viii Encontro do Sistema Brasileiro de ins-
peção de produtos de origem animal.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: foZ do iGUaÇU/Pr Servidor: 
55586575/ MarcoS BraGa alVES (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 25/04/2022 
a 30/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789499
Portaria: 2302/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BrEVES/Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/ iÊda 
rodriGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 28/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789500
Portaria: 2309/2022 objetivo: conduzir veículo, que será utilizado em ações 
agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TErra alTa/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 57223249/ da-
NiEl NUNES E SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS 
/ 19/04/2022 a 22/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789494
Portaria: 2301/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BrEVES/Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5942399/ 
iÊda rodriGUES da SilVa (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789495
Portaria: 2306/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender 
as metas estipuladas pela Gerencia de Transito agropecuário - GTaGro 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rE-
dENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa 
diaS (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 29/04/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789478
Portaria: 2298/2022 objetivo: dar apoio na inspeção/levantamento de 
pragas na cultura da soja em dez propriedades localizadas no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa 
destino: MoJU/Pa. Servidor: 57234486/raiMUNdo NoNaTo MacEdo 
doS SaNToS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 29/04/2022. ordenador:  lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789481
Portaria: 2300/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo fraNciSco do Pará/Pa destino: iGaraPÉ
-aÇU,MaGalHÃES BaraTa,MaracaNÃ/Pa Servidor: 57223523/ SEBaS-
Tiao cEZar MENEZES dE BriTo (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS 
/ 27/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789492
Portaria: 2308/2022 objetivo: conduzir veículo, que será utilizado 
em ações agropecuárias no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servi-
dor: 5906865/ GUSTaVo HUMBErTo SoUZa do aMaral (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 19/04/2022 a 22/04/2022. orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789493
Portaria: 2299/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola) no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SalVaTErra/
Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 5861608/ iVal NaZa-
rENo PorTal da coSTa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 
28/04/2022 a 30/04/2022 ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789486

Portaria: 2307/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender 
as metas estipuladas pela Gerencia de Transito agropecuário - GTaGro 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rE-
dENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira 
da SilVa MarQUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 
a 29/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789488

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0215/2022 – 26.04.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que JU-
NHo/2022, o empregado abaixo relacionado, considerando o Planejamento 
anual de férias:

Nº MatricULa eMPreGado eXercÍcio FÉrias
001 57175765/ 1 BrUcE dE liMa SarMENTo 2021/2022 01.06.2022 a 30.06.2022

PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em Exercício
Protocolo: 789794

Portaria Nº 0214/2022 – 26.04.2022
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas, rESolVE:
d E S i G N a r, a contar da data da publicação desta, os servidores abaixo 
relacionados para comporem a Comissão do Processo Seletivo Simplificado 
- PSS nº 02/2021 da EMaTEr-Pará, destinado a preencher os cargos que 
ficarem vagos no PSS 01/2022, cujos trabalhos encerrar-se-ão a contar do 
resultado final do Processo Seletivo. (PAE: 2021/823518).
• JAIRA MARIA DA SILVA PIMENTEL – Matrícula nº 5069360-Presidente
• GLEISON JOSÉ KIYOSHI SATO BARROS-Matricula nº 57175910-Membro
• IVANETE FERREIRA ALVES LOPES-Matrícula nº 55585632-Membro
• VÂNIA LÚCIA LEMOS CATETE–Matrícula nº 57191162-Membro
• ELIANA MARIA CHAGAS DE ARAÚJO-Matrícula nº 5035856-Membro
• CRISTIANE FONSECA COSTA CORRÊA – Matrícula nº 57212270-Membro
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em exercício

Protocolo: 789613

errata
.

errata de Portaria de FÉrias
Portaria - 0211/2022, - PUBLicada No doe Nº 34.946 

de 26.04.2022.
onde se lê - conceder, a dJaVaN UliSSEiS dE liMa fariaS – cH.local 
– matrícula – 54186774/2, férias regulares referentes a JUNHo/2022, a 
contar de 01.06.2022 a 30.06.2022.
Leia-se - conceder, a dJaVaN UliSSEiS dE liMa fariaS – cH.local 
– matrícula – 54186774/2, férias regulares referentes a JUNHo/2022, a 
contar de 15.06.2022 a 14.07.2022..
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa – Presidente em Exercício

Protocolo: 789296
errata ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 026/2022 – diário 

Oficial nº34.946 de 26 de abril de 2022.Protocolo: 788690
oNde LÊ: Presidente da Emater-Pará: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Leia-se: Presidente em exercício - Emater-Pará: PaUlo aUGUSTo loBaTo 
da SilVa
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa
Presidente em exercício– EMaTEr-Pará

Protocolo: 789618
errata ao terMo de cessÃo 010/2022 – Diário Oficial nº34.946 de 
26 de abril de 2022 Protocolo: 788733
oNde LÊ: cLaUsULa terceira: o bem objeto da presente cessão será 
utilizado exclusivamente para as atividades logísticas de serviços da Secre-
taria Municipal de Agricultura não podendo ter a sua  finalidade desviada 
mesmo que a serviço da cESSioNária
Leia-se: cLÁUsULa terceira: o bem objeto da presente cessão será 
utilizado exclusivamente para as atividades logísticas de serviços da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social não podendo ter a sua  finalidade 
desviada mesmo que a serviço da cESSioNária
oNde LÊ: Presidente da Emater-Pa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Leia-se: Presidente da Emater-Pará em exercício: PaUlo aUGUSTo lo-
BaTo da SilVa
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa
Presidente em exercício – EMaTEr-Pará

Protocolo: 789455

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 024/2022
ParTES: EMaTEr-Pará E PrEfEiTUra MUNiciPal dE BElTErra
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de Assistên-
cia Técnica e Extensão rural - ProaTEr, executado pela EMaTEr-Pará, no 
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Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento rural 
sustentável no município de BElTErra. a EMaTEr-Pará desenvolverá a ação 
observada às politicas e diretrizes dos Governos federal, Estadual e Municipal 
de comum acordo e participação da PrEfEiTUra, visando à melhoria das 
condições econômicas, ambientais e sociais de sua população rural.
ViGÊNcia: 26/04/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 26/04/2022
aSSiNaTUraS:
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa
Presidente em exercício da EMaTEr-Pa
JociclÉlio caSTro MacEdo
Prefeito Municipal de BElTErra

Protocolo: 789797

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 013/2022
BENEficiário (a): roGÉrio HUNHoff / MaTrÍcUla: 57174846/ car-
Go oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: UrUara - l / 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS coM aTiVidadES E METaS do ProaTEr 
2022 do ESloc UrUara Na aTiVidadE ElaBoraÇÃo E rETificaÇÃo dE 
car / ProGraMa: 1491/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$1.500,00 / Valor ToTal r$1.500,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS da UG alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 789686
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 012/2022

BENEficiário (a): SaNdro SilVa dE liMa / MaTrÍcUla: 57210957 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: aNaPU - l 
/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE 01 (UMa) oficiNa do SUBProJETo 
i, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / 
foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$1.200,00 / Valor 
ToTal r$1.200,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: MicHEl clEY-
ToN do carMo SilVa

Protocolo: 789677
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 010/2022

BENEficiário (a): carloS Waldir SilVa doS SaNToS / MaTrÍcUla: 
80845330/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
alTaMira - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE aTEr coM rEUNiÕES 
doS SUBProJEToS 1,2,3 E 5, coNforME ProaTEr 2022 do ESloc al-
TaMira /ProGraMa:1491/ ProJ. aTiV.:8711/ foNTE:0101/ ElEMENTo 
dE dESPESa:3390-30=r$2.000,00 / Valor ToTal r$2.000,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS da UG alTaMira: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 789671
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 011/2022

BENEficiário: UilToN GoMES VaZ JUNior / MaTrÍcUla: 57175249 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: PacaJá 
- l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS Para aSSiSTir E oriENTar oS 
aGricUlTorES rUraiS coNforME ProaTEr 2022 do ESloc PacaJá / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$1.100,00 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39 = 
r$400,00 / Valor ToTal r$1.500,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS 
/ coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG alTaMi-
ra: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 789672
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 015/2022

BENEficiário: EdiNaldo SilVa doS SaNToS / MaTrÍcUla: 57210215 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: BraSil 
NoVo - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE aTEr do ESloc BraSil 
NoVo, coNforME ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 
/ foNTE: 0101/ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$1.300,00 / Valor 
ToTal r$1.300,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS/ ordENador dE dESPESaS: MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 789696
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 014/2022

BENEficiário: raiMUNdo PErEira BarBoSa NETo / MaTrÍcUla: 
57210226/ carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: 
ViToria do XiNGU - l / oBJETiVo: cUST. dESP. aTiV.SUBProJEToS 02 E 
04, rEUN., ViSiTa oriE. TÉc. E aTENd. No ESloc. coNforME ProaTEr 
2022 do ESloc ViTÓria do XiNGU / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 
8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$1.200,00 / 
3390-39 = r$ 300,00 / Valor ToTal r$1.500,00 / PraZo Para aPlica-
ÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: 
MicHEl clEYToN do carMo SilVa

Protocolo: 789693
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 016/2022

BENEficiário (a): JoSE GoMES dE MoraiS / MaTrÍcUla: 57175240/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: SENador 
JoSE Porfirio - l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE aTEr do ES-
loc SENador JoSÉ PorfÍrio, coNforME ProaTEr 2022 SUBProJETo 
aVicUlTUra faMiliar / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 
0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$1.000,00 / Valor ToTal 
r$1.000,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 
diaS / ordENador dE dESPESaS da UG alTaMira: MicHEl clEYToN 
do carMo SilVa

Protocolo: 789702

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 019 / 2022
BENEficiário(a):ciliaNE PErEira rodriGUES /MaTrÍcUla: 
5956012/1/carGo oU fUNÇÃo:EXTENSioNiSTa rUral i//MUNicÍPio: 
florESTa do araGUaia-l / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS EMErGEN-
ciaiS Na aQUiSiÇÃo dE PNEUS Para VEicUlo l200 Placa QdP 4129/
ProG.1491/ProJ.aTiV.8711/ foNTE: 0661 / ElEMENTo dE dESPESa: 
3390-30 = r$ 5.000,00/ Valor ToTal r$ 5.000,00 / PraZo Para aPli-
caÇÃo:60 diaS / coMProVaÇÃo:15 diaS/ordENador dE dESPE-
SaS:lEaNdro SaNToS SilVa.

Protocolo: 789438

.

.

diÁria
.

Portaria de diaria Nº063/2022;BENEficiário:Márcio da Sil-
Va crUZ frEiTaS NaGaiSHi ;MaTrÍcUla:57175835;fUNÇÃo:EXT. rU-
ral i;oBJETiVo:rEPrESENTar a EMaTEr-Pará Na 61ª aSSEMBlÉia 
GEral ordiNária da aSBraEr-aSSociaÇÃo BraSilEira daS ENTi-
dadES dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral, QUE ocorrE-
rá EM GoiÂNia-Go;Nº dE diáriaS :2,5(dUaS E MEia);PErÍodo:27 á 
29.04.2022:dESTiNo: GoiÂNia-Go; ordENador dE dESPESa :PaUlo 
aUGUSTo loBaTo da SilVa.

Protocolo: 789496

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 042/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa, e;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Estadual Nº 1.359, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta 
o acesso à informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial 
art. 09;
coNSidEraNdo, o disposto na iN aGE Nº 001/2015, de 03 de setembro 
de 2015;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, a contar de 19/04/2022, os servidores abaixo lista-
dos para exercerem, com zelo e transparência, no âmbito deste Órgão as 
atribuições de acesso à informação, observando-se, tempestivamente, aos 
preceitos legais e constitucionais, em especial aos procedimentos estabele-
cidos no Decreto Estadual Nº 1.359/2015 e demais exigências normativas 
aplicáveis.
1. francisco alves de aguiar, matrícula nº 5946519/3, como Gestor Máxi-
mo do Órgão.
2. carla carolina de Paiva reis, matrícula nº 54187606/5, como autoridade 
Hierarquicamente Superior.
3. liliane de Jesus correa, matrícula nº 5918743/2, como autoridade de 
Gerenciamento.
4. luana leite de Souza, matrícula nº 5905061/1, como responsável pelo Sic.
5. roberto augusto Parente Pontes, matrícula nº 5905076/1, como res-
ponsável pelo Sic Eventual.
art. 2º - fica revogada PorTaria Nº 073/2020 de 10/08/2020 – doe nº 
34.307 de 11/08/2020.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 19 de abril de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 789576
Portaria N.º 044/2022

o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são confe-
ridas pelo Estatuto da Empresa e regimento interno, e tendo em vista o 
disposto no art.51 da lei 8.666 de 21/01/1993;
rESolVE:
art. 1º- dESiGNar os servidores, roBErTo aUGUSTo ParENTE PoNTES 
– Matrícula funcional nº 5905076/1, EllEN TaTiaNE dE oliVEira – Ma-
trícula funcional nº 5898179/1, lidiaNE lEal MoNTEiro dE QUEiroZ 
– Matrícula funcional nº 57222969/4, lEaNdro JoSÉ MoNTEiro riBEiro 
– Matrícula funcional nº 80845866/1 e alBaNo BUlHÕES lEiTE – Matrí-
cula funcional nº 57194889/1, para compor a comissão Permanente de 
Licitação – CPL, sob a Presidência do primeiro;
art. 2º - designar como suplentes os servidores aNa caroliNa fErNaN-
dES PENa - Matrícula funcional nº 55589639/3 e MarcoS dE oliVEira 
GUErrEiro – Matrícula funcional nº 5898796/3.
art. 3º - fica revogada a PorTaria Nº 093/2021 de 06 de dezembro de 2021.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 19 de abril de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 789593
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Portaria N.º 045/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos 
ii e V do Estatuto da Empresa e pelo artigo 6º do regimento;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/226310, referente as negociações do 
acordo coletivo 2022/2023;
rESolVE:
1. designar os servidores MariaNa loPES PaSSariNHo rocHa (assessor 
Jurídico) matrícula nº 5947214/2, MarcElo TEiXEira PiNTo (chefe de 
Gabinete) matrícula nº 5892222/5 e carla caroliNa dE PaiVa rEiS 
(chefe da divisão de recursos Humanos) matrícula nº 54187606/5, para, 
sob a coordenação do primeiro, participarem das negociações relativas ao 
acordo coletivo de Trabalho 2022/2023.
2. faZEr vigorar os efeitos desta Portaria, a contar da data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 19 de abril de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 789594
Portaria N.º 043/2022

Portaria de desiGNaÇÃo de serVidores
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto - art. 12º, 
§ 2º desta Empresa;
considerando necessidades institucionais no âmbito desta cEaSa/Pa quan-
to à alimentação e/ou gerenciamento do Sistema e-Jurisdicionados do TcE;
considerando todos os ditames legais que tratam do tema Prestação 
de contas de Gestão dos recursos Públicos Estaduais anual, dentre ou-
tros, as resoluções TcE nºs. 18.974/2017, 18.975/2017, 18.919/2017 e 
18.968/2017;
considerando, em especial, a resolução TcE Nº 18.974/2017, que estabe-
lece procedimentos para operacionalização do Sistema e-Jurisdicionados, 
inclusive quanto ao cadastramento de Usuários/administradores e dispo-
nibilização de senhas às Unidades Jurisdicionadas, bem como, em seus 
artigos 5º, 10º e 11º, a necessidade de ato formal de designação, delegan-
do responsabilidades a Servidores para que os mesmos possam exercer 
atribuições no referido Sistema.
rESolVE:
designar os servidores a seguir relacionados para exercer atribuições no 
Sistema e-Jurisdicionados do TcE:
 

NoMe cPF eMaiL carGo VÍNcULo PerFiL
francisco 
alves de 
aguiar

080.739.613-34 franciscochapadinha@gmail.com diretor Presi-
dente celetista administrador

Valdo luiz 
dos Santos 

Gaspar
089.109.792-91 valdo.gaspar@ceasa.pa.gov.br

diretor admi-
nistrativo e 
financeiro

celetista administrador

Paulo andré 
Valente 
Pinto

004.044.672-70 paulo.valente@ceasa.pa.gov.br
coordenador 
financeiro e 

contábil
Efetivo administrador

Marcelo 
Teixeira 
Pinto

377.326.332-53 marcelo.tpinto@ceasa.pa.gov.br chefe de 
Gabinete celetista administrador

Mariana 
lopes 

Passarinho 
rocha

011.855.522-78 mariana_passarinho@hotmail.com assessor Jurídico celetista administrador

Valmor 
arede 

cordova
186.377.362-20 valmorcordova@hotmail.com agente de con-

trole interno celetista administrador

Todos devem exercer suas atribuições com observância dos valores insti-
tucionais e atribuições/competências estabelecidas, observando-se, tem-
pestivamente, aos preceitos legais e constitucionais, em especial aos pro-
cedimentos estabelecidos nas resoluções TcE já mencionadas e demais 
exigências normativas aplicáveis.
as atividades serão desenvolvidas de forma articulada pelas Unidades 
organizacionais competentes da cEaSa/Pa, em especial as responsáveis 
pelas áreas financeira, jurídica, contratos, convênios e/ou termos de co-
laboração/fomento, termo de parceria, contrato de gestão, patrimonial, 
controle interno Setorial, dentre outras, para o devido auxílio operacional, 
técnico, assessoramento superior, celeridade e integridade do processo de 
Prestação de contas de Gestão anual desta cEaSa/Pa.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 19 de abril de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 789590

.

.

aPostiLaMeNto
.

coNtrato Nº 09/2021 – ceasa.
data do apostilamento: 26/04/2022
objeto: alteração de dotação orçamentária: incluir a fonte de recursos: 
0301006361.
ordenador: fraNciSco alVES dE aGUiar

Protocolo: 789440

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

reMoÇÃo de serVidor
Portaria Nº 00704/2022-saGat/seMas, de 18.04.2022

Servidora: Marcia criSTiNa SarGES dE oliVEira
Matrícula: 57175401/1
cargo: Técnico em Gestão Pública
data da remoção: 25/04/2022
da: diretoria de Gestão Socioeconômica – dGSocio
Para: diretoria de ordenamento, Educação e da descentralização da Ges-
tão ambiental-diorEd/cEaM.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 789747
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 00705/2022-saGat/seMas, de 18.04.2022
Servidora: arGEMira doS SaNToS araUJo
Matrícula: 122122/1
cargo: agente de Saúde
data da remoção: 25/04/2022
da: diretoria de Gestão Socioeconômica – dGSocio
Para: diretoria de ordenamento, Educação e da descentralização da Ges-
tão ambiental-diorEd/cEaM
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 789752
Portaria seMas Nº 732/2022 - GaG/seMas.

o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da 
constituição Estadual e considerando as informações constantes no PaE 
n.º 2021/674095,
rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores fernando Marcos Mota Pereira e Silva, Ma-
trícula nº 57215834/2, e Yasmin Emanuelle Santos Pereira de lima, Matrí-
cula nº 5954990/1, para compor a comissão gestora da parceria realizada 
através do acordo de cooperação n.º 006/2022-SEMaS celebrado junto a 
cETESB – companhia ambiental do Estado de São Paulo.
art. 2º No desempenho de suas funções os membros ora nomeados deve-
rão observar as disposições do decreto Estadual Nº 870, de 4 de outubro 
de 2013.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor a contar da data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar de 13/04/2022.
Belém, 25 de abril de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 789434
Portaria Nº. 0747/2022-GaB/correG. 

BeLÉM/Pa, 26 de aBriL de 2022.
a corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada pela 
PorTaria Nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento no art. 220, § 2º da lei 
Estadual nº. 5.810/94;
coNSidEraNdo-SE os fatos descritos no PaE nº. 2022/490646, onde o 
colegiado informa, em suma, que o acusado não atendeu o edital de ci-
tação no prazo legal para apresentar a defesa, e nem nomeou procurador 
para fazê-lo, portanto, declarado revel;
coNSidEraNdo-SE a indicação anterior, já sinalizada pela coNJUr/SE-
MaS pelo PaE nº. 2021/783555.
rESolVE :
art. 1º. designar a servidora SiMoNE ViEira rodriGUES, Mat. nº. 
5662648/1, consultora Jurídica/SEMaS, para, sem prejuízo de suas 
demais atribuições, exercer o encargo de dEfENSora daTiVo do ex-
servidor alaN SaNToS fErrEira, Mat. funcional nº 5941090/1, nos 
autos do Processo administrativo disciplinar instaurado pela PorTaria Nº. 
1718/2019-GaB/corrEG de 18/10/2019(doE nº. 34016 de 22/10/2019), 
para apresentar dEfESa EScriTa, podendo requerer à comissão eventuais 
providências relacionadas diretamente a esta atividade, a fim de assegurar 
o contraditório e ampla defesa ao indiciado.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 789585
Portaria Nº 00736/2022-dGaF/GaB/seMas, de 25/04/2022.
Nome: faBricio darlEY PaiXÃo fErNaNdES
Matrícula: 97571284/2
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 8 (oito) dias de afastamento decorrente de casamento
Período: 14/04/2022 a 21/04/2022
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 789511
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terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°. 003/2022-seMas

considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 1042752/2021 e de-
pois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaU-
ro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico 
n.º 003/2022 - SEMaS, cujo objeto é contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços continuados de condução de veículos (motoris-
tas) para atender as demandas da secretaria de estado de meio ambiente 
e sustentabilidade - SEMAS, de acordo com as condições e especificações 
técnicas constantes no Edital, tendo como vencedora do certame, a em-
presa abaixo discriminada:
Empresa: liciTarE coNSUlToria E SErViÇoS lTda/ cNPJ: 
07.603.287/0001-93
Valor total (lote Único): r$ 2.563.290,79
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 789854
terMo de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 006/2022-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 78803/2022 e depois 
de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE MaUro 
dE liMa o dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Eletrônico n.º 
006/2022 - SEMaS, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE UM caMiNHÃo 3/4 BaÚ, 
tendo como vencedora do certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: fiBra diSTriBUiÇÃo & loGÍSTica EirEli / cNPJ: 
29.887.078/0001-51
iTEM 01 – caminhão ¾ Baú
Valor total do item: r$ 279.000,00
iTEM 02 - carroceria Baú - fracassado
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
JoSE MaUro dE liMa o dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 789874

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 006/2022-seMas

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 350/2021 – GAB/SEMAS, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, 
IV da Lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao processo licitatório n° 78803/2022, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 006/2022 – SEMaS, cujo objeto é aQUiSiÇÃo dE 
UM caMiNHÃo 3/4 BaÚ para atender as demandas da secretaria de estado 
de meio ambiente e sustentabilidade - SEMaS, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Edital, tendo como vendedora do 
certame a empresa abaixo relacionada:
Empresa: fiBra diSTriBUiÇÃo & loGÍSTica EirEli / cNPJ: 
29.887.078/0001-51
iTEM 01 – caminhão ¾ Baú
Valor total do item: r$ 279.000,00
iTEM 02 - carroceria Baú - fracassado
Belém/Pa, 26 de abril de 2022
aZiEl MoraES da lUZ
PrEGoEiro/cPl/SEMaS

Protocolo: 789868
terMo de adJUdicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 007/2022-seMas
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 350/2021 – GAB/SEMAS, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da Lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 121427/2022, resolve adJUdicar 
o Pregão Eletrônico nº 007/2022 – SEMaS, cujo objeto é aquisição de 
equipamentos eletrodomésticos para atender as demandas da secretaria 
de estado de meio ambiente e sustentabilidade - semas, de acordo com 
as condições e especificações técnicas constantes no Edital, tendo como 
vendedora do certame as empresas abaixo relacionadas:
iTEM 01 – friGoBar- fracaSSado
Empresa: WorldTEcH coMErcial E SErVicoS EirEli/ cNPJ: 
02.784.924/0001-51
iTEM 02 – Micro-oNdaS
Valor unitário: r$ 650,00 / QTd: 10
Valor Total: 6.500,00
Empresa: a l PaES BoUlHoSa / cNPJ: 02.965.642/0001-50
iTEM 03 – GEladEira dUPlEX
Valor Unitário: 3.651,00 / QTd: 02
Valor total: 7.302,00
Valor Global: 13.802,00
Belém/Pa, 26 de abril de 2022
raiZa frEiTaS GoiS
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 789891
terMo de adJUdicaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°. 003/2022-seMas
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA Nº 350/2021 – GAB/SEMAS, 
de 18/03/2021, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV 
da Lei 10.520/02) após constatação do cumprimento das exigências legais 
relativas ao processo licitatório n° 1042752/2021, resolve adJUdicar o 

Pregão Eletrônico nº 003/2022 – SEMaS, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados de condução 
de veículos (motoristas) para atender as demandas da secretaria de estado 
de meio ambiente e sustentabilidade - SEMaS, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Edital, tendo como vencedora do 
certame, a empresa abaixo discriminada:
Empresa: liciTarE coNSUlToria E SErViÇoS lTda/ cNPJ: 
07.603.287/0001-93
Valor total (lote Único): r$ 2.563.290,79
Belém/Pa, 26 de abril de 2022
raiZa frEiTaS GoiS
PrEGoEira/cPl/SEMaS

Protocolo: 789842

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0590/2022 - GaB/seMas 04 de aBriL de 2022.
Objetivo:Realizar apoio a equipe do SBPA em ação de fiscalização, nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira, Senador José Porfírio, anapú, Pacajá, Tucuruí e Moju/Pa
Período: 04/04 á 22/04/2022- 18 e ½ diárias.
Servidores:
- 541947321 - lUiS oTáVio SilVa MacÊdo -(3º SGT )
- 541950151 - fErNaNdo JÚNior BaraTa alVES- (3º SGT )
- 059447501 - iVaN MoNTEiro BarBoSa- (Sd)
- 57222485 - TiaGo ViEira SilVa- (cB)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 780409
errata da Portaria Nº 0697/2022 – GaB/seMas, 

de 18/04/2022, PUBLicada No doe Nº 34.942 
do dia 22/04/2022,

oNde se LÊ:
- 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
Leia-se:
- lUiZ fErNaNdo da crUZ SilVa - (colaborador Eventual) - 28/04 á 
17/05/2022 - 19 e ½ diárias
- MaNoEl alVES dE MElo - (colaborador Eventual) - 28/04 á 17/05/2022 
- 19 e ½ diárias
- JaKSoN doS SaNToS MElo - (colaborador Eventual)- 28/04 á 
17/05/2022 - 19 e ½ diárias
- lEoMar SoUZa da SilVa - (colaborador Eventual) - 28/04 á 17/05/2022 
- 19 e ½ diárias
ordENador: ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de 
Gestão administrativa e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00657 de 
12 de abril de 2022.

Protocolo: 789184

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 51/2022 – crH/GaB/seGUP.
BeLÉM de 22 de aBriL de 2022.

dispõe sobre comissão Setorial de implementação do Processo adminis-
trativo Eletrônico (PaE) no âmbito da (o) Secretaria de Estado de Seguran-
ça Pública e defesa Social - SEGUP, encarregada de realizar a implemen-
tação do (PaE).
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os arts. 1° e 21 da lei federal no 8.159, de 08 de ja-
neiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados e dá outras providências;
coNSidEraNdo: o decreto no 2.176, de 12 de setembro de 2018, o 
qual dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo 
administrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fun-
dos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, depen-
dentes do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará;
coNSidEraNdo: o dever da administração Pública de promover a gestão 
dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramita-
ção de documentos na administração Pública Estadual, visando a economici-
dade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos do-
cumentos, a segurança, a confiabilidade e a integridade da informação;
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rESolVE:
art. 1° instituir no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social - SEGUP , a comissão Setorial para implementação do 
Processo administrativo Eletrônico (PaE), com as seguintes atribuições :
i - a comissão Setorial deverá realizar a revisão do organograma da Se-
cretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP, na pla-
taforma do Governo digital;
II - definir os usuários e nível de acesso;
III - definir escopo do plano piloto;
IV - definir o treinamento de usuários multiplicadores ;
V - implantar o piloto, ajustar a utilização conforme resultados do piloto;
Vi - avaliar a implantação e implementar para os demais setores.
Vii – receber sugestões, reclamações ou queixas de qualquer servidor usu-
ário do Sistema PaE sobre a sua utilização e funcionamento;
Viii – analisar as determinações e orientações emanadas do órgão geren-
ciador do PaE, transmitindo-as aos demais servidores do órgão progra-
mas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento 
e sobre ele emitir parecer;
iX – realizar reuniões e treinamentos sempre que demandados ou necessá-
rios ao conhecimento de novas orientações ou funcionalidades do Sistema;
X - exercer a orientação, coordenação e supervisão das atividades de im-
plementação do PaE.
art. 2° Nomear a comissão Setorial para implementação do Processo ad-
ministrativo Eletrônico, no âmbito desta Secretaria de Estado de Seguran-
ça Pública e Defesa Social - SEGUP, para, sob a presidência do primeiro, 
realizar a implementação do (PaE) com os seguintes servidores :
1. roSiaNE SoarES MoUTiNHo BarBoSa - Matrícula: 5917350/1 – Ges-
tor Setorial do PaE;
2. Maria do Socorro dE SoUZa coSTa –Matrícula: 0063282/1– coges-
tor Setorial do PaE;
3. VEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral –Matrícula: 51855572/7- Membro;
art. 3° compete ao Gestor Setorial do PaE:
i - convocar os demais membros, sempre que necessário para o desenvol-
vimento dos trabalhos da comissão Setorial/PaE;
ii - abrir, presidir e encerrar as reuniões da comissão Setorial, dando pu-
blicidade das deliberações tomadas aos demais servidores da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP, através de co-
municados em seu sítio eletrônico, ou, pessoalmente, por outro meio de 
comunicação;
iii – resolver e esclarecer as questões e dúvidas levantadas pelos servido-
res sobre o uso do sistema de processo administrativo eletrônico, verbal-
mente ou por escrito;
IV - determinar a realização de diligências junto a Secretaria de Estado de 
Planejamento administração (SEPlad), na qualidade de órgão gerenciador do 
PaE, necessárias ao bom andamento dos trabalhos da comissão Setorial/PaE;
V - praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos
da comissão Setorial/PaE.
art. 4° São atribuições do cogestor Setorial do PaE:
i – substituir o Gestor Setorial do PaE, quando este estiver impossibilitado
de exercer suas atribuições;
ii - auxiliar o Gestor Setorial do PaE em suas atribuições;
ii - elaborar as atas das reuniões da comissão Setorial/PaE.
art. 5 São atribuições dos demais membros da comissão:
i – participar das reuniões da comissão Setorial/PaE, quando convocados,
analisando e opinando sobre a pauta discutida ;
ii - auxiliar o Gestor Setorial do PaE em suas tarefas conforme delegadas.
art. 6° a comissão Setorial/PaE terá prazo de 90 (noventa dias) para re-
alizar avaliação de implementação do plano piloto, devendo implementar 
nos demais setores da Secretaria de Segurança Pública e defesa Social - 
SEGUP , em concordância com o § 1° do art.35 do decreto 2.176, de 12 
de setembro de 2018.
art. 7° Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará

Protocolo: 789482
.

Portaria N° 627/2022-saGa BeLÉM, 26 de aBriL de 2022 
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: atestado Médico.
rESolVE: conceder 14(quartoze) dias de licença Saúde ao servidor PaU-
lo ViTor aNdradE BEZErra, Mf nº 5933690, Secretario de Secretaria 
adjunta, no período de 19.04.2022 a 02.05.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 789621

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 75/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro, nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 

n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhora SiMoNE fraNcESKa PiNHEiro daS cHaGaS Titulação 
doutora, inscrita no cPf sob o nº 667.259.502-30, rG nº 30358, PiS/
Pasep nº 127.976517-23, residente e domiciliado(a) à avenida Nazaré, 
Ed. São Gabriel, aPTo 1002, nº 1058, Bairro Nazaré, Belém/Pa, cEP: 
66035-145, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais como 
docente da disciplina direitos Humanos, Ética e cidadania, na modalidade 
presencial, no Curso de Especialização em Docência do Ensino Superior 
em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022, cujo valor 
total é r$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 789723
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 74/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica 
E dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste 
Manoel, Teodoro, nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-
01, por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do instituto 
de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) 
Senhor lENo Marcio BarroS do carMo Titulação Mestre, inscrita no 
cPf sob o nº 766.799.936-87, rG nº 20125, PiS/Pasep nº 170.489.981-
89, residente e domiciliado(a) à rua rodolfo chermont, nº 236, Bairro 
Marambaia, Belém/Pa, cEP: 66615-005, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução 
de atividades educacionais como docente da disciplina Psicologia da 
aprendizagem, na modalidade presencial, no curso de Especialização 
em Docência do Ensino Superior em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 417/2022, cujo valor total é r$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 789715
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 76/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro, nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, 
residente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei 
federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
do(a) Senhora SoNia da coSTa PaSSoS Titulação doutora, inscrita no 
cPf sob o nº 562.870.702-34, rG nº 2454445, PiS/Pasep nº 126.206.724-
24, residente e domiciliado(a) à avenida Pedro Miranda, Pass. coelhinho, 
nº 129, Bairro Pedreira, Belém/Pa, cEP: 66085-780, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados 
para execução de atividades educacionais como docente da disciplina 
Metodologia da Pesquisa Científica I, na modalidade presencial, no curso 
de Especialização em Docência do Ensino Superior em Segurança Pública, 
aprovado pela resolução nº 417/2022, cujo valor total é r$ 2.700,00 (dois 
mil e setecentos reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de 
serviços e tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 
- capacitação dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 
339036 e 339047.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 789728
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terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 77/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa 
Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel Teodoro, 
nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de seu 
Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS 
liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito 
no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, residente e domiciliado nesta cidade, no 
âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com 
o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, e a PorTaria Nº 007/2018 – GaB 
iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 
214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do 
instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do(a) 
Senhora fraNcilENE NaZarE BarroS dE SoUZa Titulação Especialista, inscrita 
no cPf sob o nº 636.472.652-68 , rG nº 2610414, PiS/Pasep nº 190.303.944-
58, residente e domiciliado(a) à conjunto ariri Bolonha, Qd 29, nº 17, Bairro 
coqueiro, Belém/Pa, cEP: 66650-205, cujo objeto é a contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades 
educacionais como Supervisora de curso, na modalidade presencial, no curso de 
Especialização em Docência do Ensino Superior em Segurança Pública, aprovado 
pela resolução nº 417/2022, cujo valor total é r$ 2.940,00 (dois mil novecentos 
e quarenta reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e 
tributos, Programação orçamentária: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 789734
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 73/2022 – seGUP

o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Manoel 
Teodoro, nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de Belém, 
Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio 
de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo roBErTo doS 
SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 1562036 - SSP/
Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, residente e domiciliado 
nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, ii, da lei 
8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da lei federal 14.133/2021, e a 
PorTaria Nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 012/2019-GaB iESP, resolução 
nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, nº311/2019, nº355/2020, todas 
oriundas do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança Pública 
do Pará - iESP para contratação do(a) Senhor JoSÉ GaldiNo riBEiro 
filHo, Titulação Especialista, inscrita no cPf sob o nº 450.712.842-00, rG nº 
20142, PiS/Pasep nº 170.516.230-77, residente e domiciliado(a) à Travessa 
WE 65, conjunto Guajará i, nº 1452, Bairro coqueiro, Belém/Pa, cEP: 
67143-410, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos 
profissionais especializados para execução de atividades educacionais como 
docente da disciplina Tecnologias Educacionais e Práticas Pedagógicas, na 
modalidade presencial, no Curso de Especialização em Docência do Ensino 
Superior em Segurança Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022, cujo 
valor total é r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança Pública; 
fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 789708

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 77/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 077/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 789738
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 74/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 074/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 789721
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 75/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 075/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 789726

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 76/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 076/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 789730
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 73/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 073/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii, do referido diploma legal.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 789712

diÁria
.

Portaria Nº 612/2022-saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 26 a 28.04.2022
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor(ES): TEN cEl PM fáBio da lUZ dE PiNHo, Mf: 5420610-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 613/2022 –saGa
oBJETiVo: Para participar de ações do programa “ SEGUraNÇa Por Todo o Pará ”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caSTaNHal/Pa
PErÍodo: 29.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
2° SGT BM carloS alBErTo oliVEira dE aQUiNo, Mf:5634814-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 614/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte de Servidores da SEPlad E PMPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 18.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 615/2022-saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 14 à 15.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): cB PM JoaN dE JESUS aZEVEdo, Mf: 57222557-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 616/2022-saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): cUrUÇá/Pa
PErÍodo: 14.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl BM PaUlo cESar VaZ JUNior, Mf: 5843502-1
caP PM fraNciSco JoSÉ caSTro dE SoUZa, Mf: 5196604-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 789877

FÉrias
Portaria Nº628/2022-saGa
BeLÉM, 26 de aBriL de 2022 

coNSidEraNdo: o Processo nº2022/466712, e Mem. Nº038/2022-GaB.
iESP,de 19.04.2022.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 304/2022-SaGa, de 22.02.2022, 
publicada no doE nº 34.876, de 25.02.2022, que concedeu 30(trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora Maria BETHaNia NaSciMENTo dE 
alMEida, Gerente de atenção à Saúde, Mf nº 5945773/2, 2021/2022, no 
período de 04.04 a 03.05.2022.
r E S o l V E:
i-interromper o período de gozo de férias da servidora Maria BETHa-
Nia NaSciMENTo dE alMEida, Gerente de atenção à Saúde, Mf nº 
5945773/2, 2021/2022, a contar 14.04.2022, por necessidade de serviço.
ii- ficando o restante de 20 (vinte) dias do período de gozo de férias, para 
usufruir no mês de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 789692
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

Portaria
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 083/2022 – ccc. objeto: 
NoMEar o MaJ QoPM rG 33459 PaUlo dYEiSoN dE alMEida araUJo, em 
substituição ao MAJ DIOGENES AURELIO COUTO BRAGA, como fiscal do Con-
trato administrativo nº 014/2020 – dal/PMPa, celebrado entre a PMPa e o 
Sr. YUri dE SoUZa BENTo, cujo objeto destina-se a “locação de imóvel para 
abrigar o 30º BPM, no município de ananindeua/Pa”; NoMEar a 1° TEN rG 
38235 AMANDA PRISCILA NOGUEIRA MELO, como fiscal Interino do Contrato 
administrativo nº 014/2020-dal/PMPa; registra-se, publique-se e cumpra-
se; Belém/Pa, 26 de abril de 2022. ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN 
cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 789654

errata
errata da Portaria Nº 451/22/di/dF, coNTida No doE Nº 
34.868 do dia 17/02/2022; oNdE lÊ-SE: Município de origem: Belém-Pa; 
lEia-SE: Município de origem: ananindeua-Pa; ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 789756

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 001/2022 - ccc;o diretor 
da diretoria de apoio logístico da Polícia Militar do Pará – dal/PMPa, usando de 
suas atribuições legais concedidas por meio das PorTaria Nº 643/2021 – SccMo/
dGP, publicada no Boletim Geral da PMPa nº 083, de 03/05/2021;rESolVE: art.. 
1º HoMoloGar o certame da cotação Eletrônica nº 001/2022 ccc, decorrente 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/955756 cujo objeto consiste na 
“aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE SoNoriZaÇÃo”, tendo sido adjudicada 
como vencedora dos iTENS 1 E 2 a empresa aNTÔNio ailToN da crUZ 
UcHÔa – ME – cNPJ: 28.564.781/0001-66 , no valor total de r$ 7.923,00 (sete 
mil novecentos e vinte e três, com fundamento no Art. nº 38 da Lei Federal 
nº 8.666/93;art. 2º – rEMETEr o referido processo ao chefe do centro de 
Compras e Contratos - CCC , a fim de que seja providenciada a formalização 
do compromisso de contrato ou Elemento Substitutivo de contrato ou emissão 
de Prd e NoTa dE EMPENHo em favor das empresas vencedoras; artº 3º – 
dETErMiNo publicação desta homologação em diário no prazo previsto em 
lei; Belém/Pa, 26 abril de 2022;JorGE WilSoN PiNHEiro dE araÚJo – cEl 
QoPM; diretor de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 789608

diÁria
Portaria Nº 1940/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-
Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 16 a 21/01/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SUB TEN 
PM Edival conceição Silva; cPf: 362.352.702-59; Valor: r$1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1941/22/di/dF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: altamira-Pa; Período: 18 a 21/06/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM luis Nazareno 
Batista Xavier; cPf: 565.204.842-53; 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 1942/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Brasilia-Pa; Período: 16 a 20/04/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação, 04 de pousada 5 indenizações de 
Transporte; Servidores: TEN cEl PM ronaldo Braga charlot; cPf: 
455.301.652-49; Valor: r$2.669,21. SGT PM Wanxy de carvalho Elesbão; 
cPf: 448.409.262-04; Valor: r$2.202,38. SGT PM Marcus Vinicius cruz 
Monteiro; cPf: 329.477.982-87; Valor: r$2.202,38. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1943/22/di/dF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Salinópolis-Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 11/05/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM danilo 
Matheus Paiva figueira; cPf: 904.177.472-68; Valor: r$85,72. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1944/22/di/dF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-
Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 27/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM daniely Gomes Monteiro; 
cPf: 971.515.802-15; Valor: r$126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1945/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 17 a 20/02/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM deoclecio 

da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$791,28. cB PM Genilson 
arnaud da Silva; cPf: 690.039.202-49; Valor: r$759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1946/22/di/dF – objetivo: ações da Polícia 
Judiciária; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Breves-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 
15 a 20/04/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de 
pousada; Servidores: TEN cEl PM afonso Geomarcio alves dos Santos; 
cPf: 467.136.112-49; Valor: r$1.582,60. SGT PM Paulo roberto da Silva 
Quaresma; cPf: 379.445.092-20; Valor: r$1.318,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1947/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária 
Militar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas-
Pa; destino: imperatriz-Ma; Período: 19 a 21/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Gleiciane Morais da Silva; 
cPf: 833.587.142-68; Valor: r$858,08. SGT PM Eusebio dos Santos alencar; 
cPf: 401.982.433-91; Valor: r$791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Protocolo: 789718
Portaria Nº 1931/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. Tiradentes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT 
PM Eder da Silva ferreira; cPf: 745.130.012-91; Valor: r$1.318,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1932/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. Tiradentes 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM 
deosmar Batista de aquino Neto; cPf: 820.118.002-00; Valor: r$1.266,00. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1933/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: Eldorado dos carajás-Pa; Período: 15 a 17/04/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT 
PM deoclecio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$659,40. Sd 
PM daniel coutinho dos Santos; cPf: 006.754.342-11; 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 1934/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santa 
cruz do arari-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 27 a 28/04/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB 
PM Jorge levy da Silva araújo; cPf: 955.290.982-15; Valor: r$253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1935/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
félix do Xingu-Pa; Período: 17 a 27/04/2022; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN cEl PM alessandro Silva 
celestino; cPf: 450.279.512-72; Valor: r$3.165,20. SGT PM fabricio andrey 
araujo Palheta; cPf: 689.735.602-63; Valor: r$2.637,60. SGT PM Ewerton 
Sergio lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$2.637,60. SGT PM divan 
costa rodrigues; cPf: 001.707.792-38; Valor: r$2.637,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1936/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: afuá-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 17 a 19/04/2022; Quantidade de 
diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM renan de 
Souza Pantoja; cPf: 996.407.162-00; 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 1937/22/di/dF – objetivo: atender chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-
Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Período: 17/05/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM daniely Gomes Monteiro; cPf: 
971.515.802-15; Valor: r$126,60. Sd PM Macgiver Wesley Silva de Brito; 
cPf: 013.411.592-99; Valor: r$126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1938/22/di/dF – objetivo: atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: capanema-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 19 a 19/04/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: cB PM Bruno Pereira 
rodrigues; cPf: 927.122.902-91; Valor: r$126,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1939/22/di/dF – objetivo: chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: capanema-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 11/04/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Hugo 
leonardo Guimarães dos Santos; cPf: 000.258.702-54; Valor: r$131,88. 
cB PM rafael Holanda dos Santos; cPf: 671.986.002-04; Valor: r$126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 789605
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
ato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022 – FasPMPa.
o fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar do Pará – faS-
PM, por meio de sua diretoria Executiva, usando das atribuições legais 
concedidas por meio da PorTaria Nº 404/2022 – SdccMo/dGP, publicada 
em Boletim Geral da PMPa nº 055, de 22/03/2022, e publicada em d.o 
E nº 34.934 de 14/04/2022, tendo como razão a dotação orçamentária, 
através do memorando nº 041/2022, através do convencimento do Pare-
cer Jurídico nº 038/2022 - assessoria Jurídica faSPMPa, e o Parecer do 
controle interno, através do Mem. nº 008/2022 - Sci/faSPM, juntado aos 
autos do Processo nº 008/2022 – cPl/faSPM rESolVE:
1 - aUToriZar e raTificar a despesa, por meio de dispensa de licita-
ção Nº 002/2022 – faSPMPa, cujo objeto resumidamente destina-se à “ 
coNTraTaÇÃo da EMPrESa ESPEcialiZada Na arEa dE ENGENHaria 
E arQUiTETUra Para rEaliZaÇÃo dE rEViSÃo E adEQUaÇÃo dE Pro-
JETo BaSico, PlaNilHaS E MEMorial dEScriTiVo QUE NorTEarÃo a 
rEforMa E adEQUaÇÃo dE diVErSoS aMBiENTES  EM PrEdio locali-
Zado Na aV. cUiaBá Nº 4339 – Bairro craNaZal, EM SaNTarÉM – Pa. 
Br da coSTa coMÉrcio E ENGENHaria lTda, cNPJ Nº 01.686.018/0001 
- 51” para atender as necessidades do Fundo de Assistência Social da 
Policia Militar do Pará – faSPMPa, conforme condições, quantidades, es-
pecificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, com fun-
damento nos ditames insculpidos no art. 24, inciso ii da lei federal nº 
8.666/93, obedecida as exigências legais e os princípios que regem a Ad-
ministração Pública, conforme proposta de preços mais vantajosa apresen-
tada pela empresa “Br da coSTa coMÉrcio E ENGENHaria lTda, cNPJ 
Nº 01.686.018/0001 - 51”, no valor global de r$ 31.900,00 (trinta e um 
mil reais e novecentos reais).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual ou outros instrumen-
tos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, auto-
rização de compra ou ordem de execução de serviço, conforme o disposto 
na lei 8.666/93.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do Estado no prazo previsto em lei.
Belém, 26 de abril de 2022.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM rG rr 21112
dirETor do faSPM/Pa

Protocolo: 789483

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°052/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor fraNciSco GilBErTo caValcaNTE SilVa, 
SGT PM rG 24029, cPf 333.824.172-00, Mf 56960031, motorista do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) 
na 339039 (Pessoa Jurídica)
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 26 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: 789714
Portaria N°053/2021-GaB diretor/sup. Fundos.
O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o servidor MarloN da crUZ SaNTaNa, cB PM rG 
36517, cPf 696.333.982-15, Mf 57222451, motorista do faSPM, a uti-
lizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil re-
ais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
890101/08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 500,00 (Quinhentos reais) na 
339030 (Mat. Consumo) e R$ 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais) na 
339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 26 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: 789769
Portaria N°051/2022-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 TiaGo dE oliVEira MoUra rG nº 38554 cPf 
n° 939.891.052-72 Mf nº 57233909, coMPoNENTE da rEPrESENTaNTE 
do faSPM dE rEdENÇÃo/Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de 
R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; Sendo r$ 1.000,00 (Mil reais) 
na 339030 (Mat. consumo) e r$ 2.000,00 (dois Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 26 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: 789681

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 157 de 25 de aBriL de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando que a Sd BM SaBriNa daMaScENo caláBria foi matricu-
lada no Curso de Formação de Oficiais CFO/PMPA/2020 e incorporada no 
estado efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 17 de ja-
neiro de 2022, de acordo com a PorTaria Nº 001/2022 - SSMrPc/PMPa, 
conforme Diário Oficial nº 34.839, publicado no dia 21 de janeiro de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, inciso ii, da lei 
Estadual nº 5.251/1985 e alterações propostas pela lei nº 9.387, de 16 de 
dezembro de 2021 que altera o mesmo artigo;
considerando o Parecer nº 50/2022, da comissão de Justiça do cBMPa;
considerando o Protocolo administrativo Eletrônico Nº 2022/19977 - 
cBMPa, resolve:
Art. 1º Licenciar Ex-officio, das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 
a contar de 17 de janeiro de 2022, a Sd BM SaBriNa daMaScENo calá-
BRIA, MF: 5904428/2, RG: 5511500, filha de NERON TAVARES DAMASCENO 
e lEoNila MaciEl fraNÇa, sendo licenciada no comportamento ÓTiMo.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que recolha 
a cédula de identidade da Ex-Bombeiro Militar, devendo encaminhá-la à 
diretoria de Pessoal do cBMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 17 de janeiro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 789873
Portaria Nº 156 de 25 de aBriL de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dEfESa 
ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
considerando que o cB BM HaMilToN araÚJo fariaS foi matriculado no 
Curso de Formação de Oficiais CFO/PMPA/2020 e incorporado no estado 
efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 17 de janeiro de 
2022, de acordo com a PorTaria Nº 001/2022 - SSMrPc/PMPa, conforme 
Diário Oficial nº 34.839, publicado no dia 21 de janeiro de 2022;
considerando o que preceitua o art. 98, inciso V e art. 120, inciso ii, da lei 
Estadual nº 5.251/1985 e alterações propostas pela lei nº 9.387, de 16 de 
dezembro de 2021 que altera o mesmo artigo;
considerando o Parecer nº 50/2022, da comissão de Justiça do cBMPa;
considerando o Protocolo administrativo Eletrônico Nº 2022/32160 - 
cBMPa, resolve:
Art. 1º Licenciar Ex-officio, das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, a contar de 17 de janeiro de 2022, o cB BM HaMilToN araÚJo 
fariaS, Mf: 57189337/1, rG: 3246377, filho de MilToN clEMENTE dE 
fariaS e fraNciSca alESSaNdra araUJo fariaS, sendo licenciado no 
comportamento EXcEPcioNal.
art. 2º determinar ao comandante, chefe ou diretor imediato, que recolha 
a cédula de identidade do Ex-Bombeiro Militar, devendo encaminhá-la à 
diretoria de Pessoal do cBMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo 
seus efeitos a contar de 17 de janeiro de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 789887

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 01
Exercício: 2022
contrato:  011/2022
data da assinatura: 26/04/2022
objeto: Suprimir em torno de 2,80%, r$ 16.800 (dezesseis mil e oitocen-
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tos reais) do valor global do contrato n°011/2022, cujo objeto é a aquisi-
ção de cestas de ajuda humanitária, que atualmente possui o valor de r$ 
599.550,00 (quinhentos e noventa e nove mil e quinhentos e cinquenta 
reais) e com a referida supressão passará a ser de r$582.750,00 (qui-
nhentos e oitenta e dois mil e setecentos e cinquenta reais), equivalente a 
menos 80 (oitenta), cestas de ajuda humanitária que seriam distribuídas  
especificamente ao município de Jacareacanga, alterando o total de cestas 
a serem distribuídas ao referido município de 995 (novecentas e noventa e 
cinco) cestas, para 915 (novecentos e quinze) cestas de ajuda humanitária.
fonte de recurso: 0101000000
funcional programática: 06.182.1502.8828
Elemento de despesa: 339030
Valor Global: r$ 582.750,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e setecentos 
e cinquenta reais)
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 789389
eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 04
Exercício: 2022
contrato:  135/2018
data da assinatura: 26/04/2022
objeto: a realização de aditivo com acréscimo de 25% sobre o coNTraTo 
N° 135/2018, dEcolaNdo TUriSMo E rEPrESENTaÇÕES lTda, referente 
a prestação de serviços de passagens aéreas, no valor de r$ 55.508,00 
(cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais), que atualmente possui 
o valor de r$ 222.032,34 (duzentos e vinte dois mil, trinta e dois reais 
e trinta e quatro centavos) e com o referido aditivo passará a ser de r$ 
277.540,42 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e 
quarenta e quarenta e dois centavos).
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro ordinário.
funcional Programática: 06.182.1502.8825 – operações de combate a in-
cêndios, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar.
Elemento de despesa: 339033 – Passagens e despesas com locomoção.
Plano interno: 1050008825c
Valor Global: r$ 277.540,42 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e 
quarenta reais e quarenta e quarenta e dois centavos).
contratada: dEcolaNdo TUriSMo E rEPrESENTaÇÕES
cNPJ: 05.917.540/0001-58
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 789377
eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo: 01
Exercício: 2022
contrato:  005/2022
data da assinatura: 26/04/2022
objeto: a realização de aditivo com acréscimo de 2,52% ao valor global 
do contrato N° 005/2022, referente a 80 (oitenta) cestas de ajuda hu-
manitária para atender as áreas inundadas pela cheia do rio Tocantins e 
araguaia, por meio da ata de registro de Preço N° 003/2021, no valor de 
r$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), que atualmente possui o 
valor de r$ 665.490,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos 
e noventa reais), e com o referido acréscimo de 2,52% passará a ser de 
r$ 682.290,00 (seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa reais).
fonte de recurso: 0101000000
funcional programática: 06.182.1502.8828
Elemento de despesa: 339030
Valor Global: r$ 682.290,00 (seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e 
noventa reais).
contratada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM

Protocolo: 789378

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará comunica que 
realizará o Processo licitatório abaixo descrito:
regime diferenciado de contratação nº 003/2022 – cBMPa, modo de 
disputa fEcHado, tipo Maior dEScoNTo, valor global estimado r$ 
1.685.255,80.
objeto: coNSTrUÇÃo do PÓrTico E NoVa GUarda do QUarTEl do 
coMaNdo GEral.
Presidente titular: caP QoBM rENaTa dE aViZ BaTiSTa.
Presidente substituto: caP QoBM clEBSoN lUiZ coSTa da SilVa.
data de abertura: 18/05/2022, às 09h30min (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, 26 de abril de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 789451

diÁria
.

Portaria Nº 110/diÁria/cedec de 25 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: TcEl QoBM cEZar alBErTo TaVarES 
da SilVa e SGT QBM oZiEl MoraES da SilVa, 01 (uma) diária de ali-
mentação, para cada, perfazendo um valor total de r$ 290,14 (dUZENToS 
E NoVENTa rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
Paragominas-Pa para o município de Ulianópolis/Pa, na região de integra-
ção do rio capim e com diárias do grupo B, no dia 21 de fevereiro 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: 789335
Portaria Nº 111/diÁria/cedec de 25 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: MaJ QoBM BrUNo PiNTo frEiTaS, SUB 
TEN QBM rr alVaro PEiXoTo dE oliVEira JUNior, SGT QBM alEXaN-
dro dE SoUZa MarTiNS, SGT QBM aliNE lEMoS carValHo da SilVa e 
cB QBM iSMaEl JUNio PaNToJa da SilVa, 01 (uma) diária de alimenta-
ção e 01 (uma) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 1.361,00 (UM Mil, TrEZENToS E SESSENTa E UM rEaiS), por terem 
permanecido no município de Santarém-Pa, na região de integração do 
Baixo amazonas e com diárias do grupo B, de 22 a 23 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: 789421

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 693/2022-GaB/dGPc/cedÊNcia
Belém, 25 de abril de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 
2020, publicado no Diário Oficial nº 34.240, de 01 de junho de 2020, que 
estabelece normas sobre cessão de servidores de órgãos e entidades da 
administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/410037, oriundo 
da Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP, em que consta a 
solicitação de cessão do servidor MarcUS roGErio foNSEca PiNTo, dele-
gado de Polícia civil, Matrícula nº 5914080 para a referida Secretaria,
i - cEdEr, o servidor dPc MarcUS roGErio foNSEca PiNTo, Matrícula 
nº 5914080, para a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciária, pelo período de 04 (quatro) anos, a contar de 26/04/2022 
até 24/04/2026, com ônus ao órgão cessionário, em conformidade com o 
decreto Estadual nº 795, de 29 de maio de 2020;
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos para 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 789881

.

.

errata
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2021/1271058
PreGÃo Nº. 10/2022
a delegada aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo, de acordo com 
os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. Walter re-
sende de almeida, na PorTaria Nº. 182/2020- dG/Pc-Pa, de 28 de outu-
bro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, nº. 34.394, de 
04 de novembro de 2020, considerando o resultado das propostas finan-
ceiras do pregão nº. 10/2022, cujo objeto é aquisição, pelo menor preço 
por item, de material de limpeza e proteção, para atender à Polícia civil do 
Estado do Pará e tudo mais que consta do referido processo, resolve Ho-
MOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 9º, inciso 
V, do decreto Estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, à empresa 
abaixo especificada:
laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro - ElETro
cNPJ: 11.235.712/0001-06
item: 20
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Valor Unitário: r$ 7,00 Valor Total: r$ 4.200,00
PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli
cNPJ: 19.518.277/0001-39
item: 18
Valor Unitário: r$ 0,5300 Valor Total: r$ 212,00
item: 19
Valor Unitário: r$ 1,4500 Valor Total: r$ 1.450,00
item: 27
Valor Unitário: r$1,4000 Valor Total: r$ 420,00
licErE coMErcio dE ProdUToS EM GEral lTda
cNPJ: 26.950.671/0001-07
item: 07
Valor Unitário: r$13,6600 Valor Total: r$ 8.196,00
item: 09
Valor Unitário: r$15,9900 Valor Total: r$ 6.396,00
item: 21
Valor Unitário: r$127,5200 Valor Total: r$ 1.275,20
forTE MiX aliMENToS E dEScarTáVEiS EirEli
cNPJ: 28.505.722/0001-17
item: 01
Valor Unitário: r$ 1,77 Valor Total: r$ 885,00
item: 02
Valor Unitário: r$ 7,58 Valor Total: r$ 2.653,00
item: 03
Valor Unitário: r$ 4,99 Valor Total: r$ 1.247,50
item: 04
Valor Unitário: r$ 4,11 Valor Total: r$ 1.233,00
item: 05
Valor Unitário: r$ 5,66 Valor Total: r$ 1.698,00
item: 06
Valor Unitário: r$ 1,78 Valor Total: r$ 1.068,00
item: 08
Valor Unitário: r$ 19,25 Valor Total: r$ 9.625,00
item: 10
Valor Unitário: r$ 3,84 Valor Total: r$ 38.400,00
item: 11
Valor Unitário: r$ 1,89 Valor Total: r$ 3.780,00
item: 12
Valor Unitário: r$ 1,06 Valor Total: r$ 318,00
item: 13
Valor Unitário: r$ 3,44 Valor Total: r$ 1.032,00
item: 14
Valor Unitário: r$ 7,11 Valor Total: r$ 2.844,00
item: 16
Valor Unitário: r$ 8,20 Valor Total: r$ 2.460,00
item: 17
Valor Unitário: r$ 11,95 Valor Total: r$ 2.390,00
item: 22
Valor Unitário: r$ 5,40 Valor Total: r$ 2.700,00
item: 23
Valor Unitário: r$ 3,37 Valor Total: r$ 13.480,00
item: 24
Valor Unitário: r$ 10,99 Valor Total: r$ 3.297,00
item: 25
Valor Unitário: r$ 1,62 Valor Total: r$ 3.240,00
item: 26
Valor Unitário: r$ 1,13 Valor Total: r$ 3.390,00
item: 28
Valor Unitário: r$ 1,11 Valor Total: r$ 888,00
item: 30
Valor Unitário: r$ 0,89 Valor Total: r$ 267,00
item: 31
Valor Unitário: r$ 1,32 Valor Total: r$ 528,00
item: 32
Valor Unitário: r$ 4,34 Valor Total: r$ 138,88
item: 33
Valor Unitário: r$ 5,69 Valor Total: r$ 187,77
item: 34
Valor Unitário: r$ 5,66 Valor Total: r$ 1.698,00
item: 35
Valor Unitário: r$ 1,94 Valor Total: r$ 776,00
item: 36
Valor Unitário: r$ 1,83 Valor Total: r$ 549,00
liZ Para coMErcio E SErViÇoS lTda
cNPJ: 41.081.966/0001-88
item: 15
Valor Unitário: r$ 1,7600 Valor Total: r$ 704,00
item: 29
Valor Unitário: r$ 1,6500 Valor Total: r$ 1.650,00
Belém, 26 de abril de 2022
del. aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
ordenadora de despesas – Polícia civil do Estado do Pará
*republicado por ter saído com incorreções no doe nº 34.893, 
15/03/2022, página 118.

Protocolo: 789404

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato: 79/2022. inexigibilidade de Licitação nº 46/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. aNGEla 
XAVIER BRUCE DE SOUZA. Cpf nº 195.412.952-15. Classificação do Obje-

to: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especializado, 
para atender ao curso de formação de Policiais civis – categoria: delegado 
de Polícia civil, como supervisora, da Turma dPc 03. data da assinatura: 
19/04/2022. Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: 
r$ 4.760,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fon-
te de recurso origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339
047.0101. Estadual. Proc. nº 2022/291951. contratada: aNGEla XaViEr 
BrUcE dE SoUZa. Endereço: avenida Pedro álvares cabral, Bairro: Souza, 
cep: 66.613-150, Belém/Pa. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato: 118/2022. inexigibilidade de Licitação nº 71/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. JoSÉ 
RIBAMAR HENRIQUES PEREIRA. Cpf nº 062.114.291-15. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, como monitor da 
disciplina defesa Pedsoal Policial, turmas iPc 05, 06, 14, 15 e EPc 01, 02 e 
PPC 01. Data da Assinatura: 19/04/2022. Vigência: a contar da sua assina-
tura até 24/06/2022. Valor: r$ 10.000,00. orçamento: Programa de Tra-
balho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 40101.0
6.128.1502.8833.339036.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2022/314234. 
contratado: JoSÉ riBaMar HENriQUES PErEira. Endereço: Travessa Ma-
riz e Barros, Bairro: Pedreira, cep: 66.080-007, Belém/Pa. ordenador: 
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato: 74/2022. inexigibilidade de Licitação nº 41/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. arNal-
DINO DE NAZARETH FREITAS JUNIOR. Cpf nº 442.705.182-00. Classifica-
ção do Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional 
especializado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – ca-
tegoria: delegado de Polícia civil, como docente da disciplina Sisp Web 
2.0, turmas dPc 01, 02, 05, 06 e 08. data da assinatura: 19/04/2022. 
Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: R$ 10.500,00. 
orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recur-
so origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. 
Estadual. Proc. nº 2022/305470. contratado: arNaldiNo dE NaZarETH 
frEiTaS JUNior. Endereço: rodovia Br 316, Km 08, residencial Paulo 
fonteles, Bairro: centro, cep: 67.033-000, ananindeua/Pa. ordenador: 
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato: 75/2022. inexigibilidade de Licitação nº 42/2022. Partes: 
Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. arNaldiNo 
DE NAZARETH FREITAS JUNIOR. Cpf nº 442.705.182-00. Classificação do 
Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profissional especia-
lizado, para atender ao curso de formação de Policiais civis – categorias: 
Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, como docente da 
disciplina Sisp Web 2.0, turma iPc 05. data da assinatura: 19/04/2022. 
Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: R$ 1.750,00. 
orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa fonte de recur-
so origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036.339047.0101. 
Estadual. Proc. nº 2022/305242. contratado: arNaldiNo dE NaZarETH 
frEiTaS JUNior. Endereço: rodovia Br 316, Km 08, residencial Paulo 
fonteles, Bairro: centro, cep: 67.033-000, ananindeua/Pa. ordenador: 
ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato do coNtrato
contrato: 145/2022. inexigibilidade de Licitação nº 88/2022. Par-
tes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. JEffEr-
SoN lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior. cpf nº 888.000.082-91. classi-
ficação do Objeto: Contratação da prestação de serviços técnico profis-
sional especializado, para atender ao curso de formação de Policiais civis 
– categorias: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil, como 
docente da disciplina crimes cibernéticos, turmas iPc 07, 11 e 12 e inves-
tigação Policial, turmas EPc 01 e 02 e PPc 01 e 02. data da assinatura: 
19/04/2022. Vigência: a contar da sua assinatura até 24/06/2022. Valor: 
r$ 10.800,00. orçamento: Programa de Trabalho Natureza de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.128.1502.8833.339036
.339047.0101. Estadual. Proc. nº 2022/321987. contratado: JEffErSoN 
lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior. Endereço: rodovia arthur Bernardes 
nº 1650, Bairro: Pratinha, cep: 66.800-000, Belém/Pa. ordenador: ana 
Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral 
da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 789666

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 88/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. JEffErSoN lUiZ rocHa doS 
SaNToS JUNior, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 888.000.082-91.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS – categorias: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 
2ª etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela 
resolução nº 413/2021-coNSUP de 21.12/2021, como docENTE das dis-
ciplinas “crimes cibernéticos”, Turmas iPc 07, 11 e 12 e “investigação 
Policial”, Turmas EPc 01 e 02 e PPc 01 e 02 totalizando o valor de r$ 



diário oficial Nº 34.948   49Quarta-feira, 27 DE ABRIL DE 2022

10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 19/04/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 42/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. arNaldiNo dE NaZarÉ frEiTaS 
JÚNior, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 442.705.182-00.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – 
categorias: Escrivão de Polícia civil, ivestigador de Polícia civil e Papilosco-
pista de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/
PcPa, aprovado pela resolução nº 413/2021-coNSUP, de 21.12.2021, 
como docENTE da disciplina “SiSP WEB 2.0”, com carga horária de 25 
(vinte e cinco) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40.101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 19/04/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 41/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. arNaldiNo dE NaZarÉ frEiTaS 
JÚNior, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 442.705.182-00.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS – categoria: delegado de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP, de 21.12.2021, como docENTE da disciplina “SiSP WEB 2.0”, com 
carga horária de 150 (cento e cinquenta) horas-aulas, no valor unitário de 
r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ r$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 19/04/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 71/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. JoSÉ riBaMar HENriQUES PE-
rEira, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 062.114.292-15.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS – categorias: Escrivão, investigador e Papiloscopista de Polícia civil”, 
2ª etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela 
resolução nº 413/2021-coNSUP de 21.12.2021, como MoNiTor da dis-
ciplina “dEfESa PESSoa Policial”, Turmas iPc 05, 06, 14, 15, EPc 01, 
02 e PPc 01, com carga horária de 200 (duzentas) horas-aulas, no valor 
unitário de r$ 50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de r$ 10.000,00 
(dez mil reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ r$ 10.000,00 (dez mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036 / 339047

fonte de recursos: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 19/04/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 46/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e a Srª. aNGEla XaViEr BrUcE dE 
SoUZa, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 195.412.952-15.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ci-
ViS – categoria: delegado de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP, como SUPErViSora, da Turma dPc 03, com carga horária de 68 
(sessenta e oito) horas-aulas, no valor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), 
totalizando o valor de r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática:
Unidade orçamentária:
função Programática: 40101.06.128.1502.8833
Elemento de despesa: 339036 / 339047
fonte de recursos: 0101
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 19/04/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 789739

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 46/2022 para contratação de aNGEla 
XaViEr BrUcE dE SoUZa. Valor: r$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e 
sessenta reais).
Belém/Pa, 19 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 71/2022 para contratação de JoSÉ 
riBaMar HENriQUES PErEira. Valor: r$10.000,00 (dez mil reais).
Belém/Pa, 19 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 41/2022 para contratação de ar-
NaldiNo dE NaZarÉ frEiTaS JÚNior. Valor: r$ 10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais).
Belém/Pa, 19 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 42/2021 para contratação de arNal-
diNo dE NaZarÉ frEiTaS JÚNior. Valor: r$ r$ 1.750,00 (mil setecentos 
e cinquenta reais).
Belém/Pa, 19 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
Termo de inexigibilidade de licitação nº 021/2022 para contratação de 
JEffErSoN lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior. Valor: r$ 10.800,00 (dez 
mil e oitocentos reais).
Belém/Pa, 19 de abril de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral

Protocolo: 789762

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 004 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 25 de aBriL de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da Polícia 
civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida , no uso de suas atribuições legais...
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos a servidora THalYTa liMa dE fraNÇa 
GoMES – cPf nº 858.705.792-87, Matrícula nº 57192419/3, diretor de 
divisão, lotada no Gabinete do delegado Geral.
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ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 4.300,00 
(quatro mil e trezentos reais), destina-se a atender as despesas eventuais 
que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$
339039 – oUTroS SErViÇoS T. PESSoa JUrÍdica 4.300,00

iV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (TriNTa) dias, a contar da data de emissão da ordem 
Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUiNZE) dias após o prazo de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas
Portaria Nº 005 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 25 de aBriL de 2022.
o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da Polícia 
civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida , no uso de suas atribuições legais...
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor GErMaNo GEraldo car-
NEiro do ValE – cPf nº 357.586.782-87, Matrícula nº 54188928, dele-
gado de Polícia, lotado na 16ª Seccional Urbana de Santarém.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), destina-se a atender as despesas eventuais que não 
possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$
339039 – oUTroS SErViÇoS T. PESSoa JUrÍdica 4000

iV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (TriNTa) dias, a contar da data de emissão da ordem 
Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUiNZE) dias após o prazo de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas

Protocolo: 789318

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 01/2022
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06, 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social – cN PJ Nº 
5.054.952/0001-01.
data da assinatura: 18/04/2022.
Vigência: 18/04/2022 à 30/12/2022.
Valor: r$=88.809,99.
objeto: o presente Termo de Execução descentralizada tem por objeto a 
cooperação mútua entre os partícipes visando o desenvolvimento de ati-
vidades integradas na área de ensino do Sistema de Segurança Pública, 
visando a realização do curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar-2022 
para a capacitação de delegados da Pc/Pa.
Processo nº 2022/205398.
orçamento: função Programática: 40101.1502.8832.339036/339047; 
Plano interno: 1050008832c. fonte: 0101000000. (Tesouro do Estado)
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 789737
Portaria Nº 257/2022-GaB/cGPc/diVersos de 07/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 76/2020-GaB/cGPc de 
03/03/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
não cumprimento, em tese, da instauração de procedimento policial, em 
relação aos autos da representação criminal nº 10941-13.2018.814.0401, 
conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de provas robustas que apontem a ocor-
rência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 76/2020-
GaB/cGPc de 03/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 258/2022-GaB/cGPc/diVersos de 07/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 81/2021-GaB/cGPc de 
11/02/2021, instaurada para identificar a autoria referente as denúncias 
feitas pelos flagranteados do APDF nº 180/2019.100481-1 em audiência 
de custódia, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de materialidade comprobatória de trans-
gressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 81/2021-
GaB/cGPc de 11/02/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarcUS VENiciUS Socorro SaNToS do NaSciMENTo
coordenador do interior, em exercício

Portaria Nº 259/2022-GaB/cGPc/diVersos de 07/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 135/2021-GaB/cGPc de 
06/04/2021, que apurou a conduta do servidor, M.f.B.c.N., mat. nº 
57225020, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de dolo na conduta dos policiais civis envolvidos;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 135/2021-
GaB/cGPc de 06/04/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 260/2022-GaB/cGPc/diVersos de 07/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 256/2021-GaB/cGPc de 
01/07/2021, que apurou de indisciplina, desobediência e insubordinação 
praticada, em tese, pela servidora c.i.r., mat. nº 57200414, conforme 
portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ausência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 256/2021-
GaB/cGPc de 01/07/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarcUS VENiciUS Socorro SaNToS do NaSciMENTo
coordenador do interior, em exercício
Portaria Nº 261/2022-GaB/cGPc/diVersos de 07/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 406/2021-GaB/cGPc de 
19/10/2021, que apurou a responsabilidade do servidor, E.r.S., mat. nº 
57192653, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 406/2021-
GaB/cGPc de 19/10/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MarcUS VENiciUS Socorro SaNToS do NaSciMENTo
coordenador do interior, em exercício
Portaria Nº 262/2022-GaB/cGPc/diVersos de 08/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 443/2020-GaB/cGPc de 
13/11/2020, que apurou as responsabilidades da extrapolação de prazo 
na realização das diligências referente ao IPL nº 00255/2012.000729-1, 
conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a ausências de provas que apontem, de forma inequívo-
ca, à prática de conduta que caracterize transgressão;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 443/2020-
GaB/cGPc de 13/11/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 263/2022-GaB/cGPc/diVersos de 08/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 313/2020-GaB/cGPc de 17/09/2020, 
instaurada para identificar e individualizar condutas, face Of. nº 080/2020/MP
-2ªPJcEaP-GaB, de 06/08/2020, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: não haver nos autos provas contundentes de que o ser-
vidor incorreu em transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 313/2020-
GaB/cGPc de 17/09/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 264/2022-GaB/cGPc/diVersos de 08/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 265/2020-GaB/cGPc de 
05/08/2020, que apurou a perda/extravio do colete Balístico, marca 
TaUrUS, Série: 8420006, conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 265/2020-
GaB/cGPc de 05/08/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana
Portaria Nº 265/2022-GaB/cGPc/diVersos de 08/04/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 296/2019-GaB/cGPc de 
13/11/2019, que apurou as circunstâncias do óbito de a.T.f.B., em tese, 
decorrente de intervenção policial, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: que os policias agiram sob a excludente da legítima de-
fesa Própria e de Terceiros;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 296/2019-
GaB/cGPc de 13/11/2019, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas alterações posteriores.
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À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração,  para as providên-
cias de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rEGiNa Márcia raiol liMa
coordenadora da capital e região Metropolitana

Protocolo: 789662
Portaria Nº 126/2022-aai/GaB/correGePoL de 08/04/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso nas diligências, conclusão e remessa dos autos do IPL nº 
148/2016.000210-8 (Proc. nº 0000302-96/2017.814.0089), o qual sendo 
documento encaminhado pelo Parquet ao TJ em 11/06/2021, o inquérito 
no transcurso de julho/2019 a dezembro/2020 teria, em tese, ficado iner-
te, fato ocorrido nesta capital, conforme of. nº 0004/2022/MPPa/ 1PJcE-
aP-TcSP e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 127/2022-aai/GaB/correGePoL de 08/04/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilida-
des pelo atraso na realização, conclusão e remessa das diligências refe-
rente aos autos do Proc. nº 0023288-10.2019.814.0401, o qual segundo 
of. nº 0453/2021-GaB/dENarc/Pc-Pa de 17/09/2021 estava acaute-
lado no cartório daquela Unidade, fato comunicado pelo ParQUET atra-
vés do of. nº 006/2022/MPPa/1PJcEaP-TcSP de 04/03/2022 via PaE nº 
2022/258526, o que gerou no M.P. o SiMP nº 000391-100/2021 e demais 
conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc cláUdio foNSEca E GoMES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 128/2022-aai/GaB/correGePoL de 08/04/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabili-
dades pelo atraso na realização, conclusão e remessa das diligências 
referente aos autos do Proc. nº 0011365-50.2020.814.0401 (iPl nº 
346/2020.100021-8) ao TJPa-1ª Vara Penal de inquéritos Policiais de Be-
lém, fato comunicado através do of. nº 006/2022/MPPa/4PJcEaP-TcSP de 
05/03/2022 encaminhado via PaE nº 2022/261487 e demais conexos con-
forme anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 129/2022-aai/GaB/correGePoL de 08/04/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face o teor do of. nº 125/2022- cla-limoeiro do ajuru de 23/03/2022, 
onde é informada a ausência do cumprimento de diligências e a extra-
polação de prazo referente ao proc. nº 0000623-69.2019.814.0087, en-
caminhado a dP de limoeiro do ajuru em 02/12/2020 e devolvido em 
09/06/2021 ao TJ-comarca de limoeiro do ajuru, conforme despacho/
coiNT/cGPc de 25/03/2022 e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 130/2022-aai/GaB/correGePoL de 08/04/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a responsabilidades re-
ferente a extrapolação no prazo de conclusão e remessa do aPfd nº 
00023/2022.100064-4, o qual foi instaurado dia 06/02/2022 na SU de 
Marituba-Pa e até 11/03/2022 não havia sido encaminhado ao Poder Judi-
ciário, tudo conforme despacho da ccrM/cGPc de 14/03/2022 e demais 
anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc oTTo HENriQUE diaS WirTZ - coMiSSÃo PErMaNENTE dE Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 131/2022-aai/GaB/correGePoL de 11/04/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabili-
dades pelo atraso na conclusão e remessa dos autos dos Processos nº 
00120039-69.2019.814.0043, 0001804-48.2016.814.0043 e outros ao 
TJPa-comarca de Portel, fato comunicado através do ofício nº 076/2022-
MP/PJP de 18/02/2022 (PaE 2022/274790), tudo conforme despacho/
coiNT/cGPc e demais conexos conforme anexos
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENaTo loPES Tarallo - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 132/2022-aai/GaB/correGePoL de 11/04/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor E.a.c., 
Mat. nº 5129729, referente a atitudes, em tese, arbitrárias e incompatí-
veis com a função policial, praticadas contra a senhora o.M.P.S., a qual 
teve um prejuízo na retirada indevida de seus proventos conforme BoP nº 
0007/2021.100108-8, fatos ocorridos no município de Belém, tudo con-
forme despacho/ccrM/cGPc de 17/03/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lEoMar NarZila MaUÉS PErEira - coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 133/2022-aai/GaB/correGePoL de 11/04/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstâncias em que ocor-
reu o furto da arma de fogo tipo Pistola TaUrUS, .40SW, PaT.: nº 7041, 
Série nº SUa19600 e da algema roSSi, Série nº 3398, fato ocorrido nesta 
capital em 04/03/2022, conforme BoP nº 610/2022.100462-0, conforme 
anexos e demais conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Maria do Socorro ViEira MarQUES - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 134/2022-aai/GaB/correGePoL de 11/04/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de definir e identificar as responsabilidades 
pela demora na realização das diligências solicitadas e a respectiva remes-
sa do iPl nº 75/2008.000501-8 (Proc. nº 0000238-93.2009.814.0048), 
conforme of. nº 029/2022/MP-2ªPJS de 10.03.2022, despacho/coiNT/
cGPc de 21/03/2022 e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc JaNaÍNa cEdraN BErGaMiNi dE oliVEira - corrEGEdoria rE-
GioNal da ZoNa do SalGado - 3ª riSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 135/2022-aai/GaB/correGePoL de 11/04/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar condutas, 
face o teor de of. nº 152/2022-cla/limoeiro do ajuru de 15/03/2022, 
onde é informada a ausência do cumprimento de diligências e a extrapo-
lação de prazo referente ao Proc. nº 0800356-93.2021.814.0087, o qual 
gerou a Nf. nº 000575-826/2021, tudo conforme despacho/coiNT/cGPc 
de 31/03/2022 e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
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sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc iVoNE fErNaNdES SHErriNG - corrEGEdoria GEral
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 136/2022-aai/GaB/correGePoL de 12/04/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor J.M.S.r., 
Mat. nº 5333199, a qual foi em tese, arbitrária e incompatível com a função 
policial, ao ser abordado por policiais militares no dia 11/09/2020 quando 
transitava pela rodovia Mário covas no município de ananindeua, fato que 
gerou na DCRIF o BOP nº 346/2020.100187-4 e como consequência o TCO 
nº 346/2020.100121-4 (Proc. nº 0004483-68.2020.814.0952, tudo conforme 
despacho/ccrM/cGPc de 14/03/2022 e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc oTTo HENriQUE diaS WirTZ - coMiSSÃo PErMaNENTE dE Pro-
cESSo adMiNiSTraTiVo
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 137/2022-aai/GaB/correGePoL de 12/04/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor S.M.S., 
Mat. nº 5050855, face o teor do of. nº 030/2022-MP-4ªPJcEaP/GaB de 
13/07/2022, no qual é informado que foram deixadas de serem cumpridas 
requisições do Parquet em vários procedimentos judiciais listados na certi-
dão constante no SiMP nº 000534-132/2021, o que atrasou a conclusão e 
remessa de vários procedimentos devolvidos a delegacia de Jacundá para 
diligências, conforme Despacho/COINT/CGPC de 09/03/2022 e demais fa-
tos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc VicTor coSTa liMa lEal - 
corrEGEdoria rEGioNal do SUdESTE do Para – 10ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil
Portaria Nº 138/2022-aai/GaB/correGePoL de 13/04/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor r.S.r., 
mat. nº 5920634, a qual foi arbitrária e incompatível com a função policial, 
quando da entrada deste no Sítio Tocantins, localizado no município de 
São félix do Xingu, e de lá retirado semoventes sem determinação judicial 
ou autorização dos administradores do local, conforme despacho/coiNT/ 
cGPc de 31/03/2022 e demais fatos conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ViViaNE carValHo florES SilVa - corrEGEdoria rEGioNal do 
araGUaia ParaENSE – 13ªriSP
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, 
para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor Geral da Polícia civil

Protocolo: 789331

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 029/2021 – cPcrc.
oBJETo do coNTraTo: o presente Termo aditivo refere-se ao contrato 
administrativo nº 029/2021 – cPcrc, que tem por objeto a “prestação 
de serviços manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condi-
cionado, sem custos de fornecimento de peças de reposição, bem como a 
prestação de serviços de instalação e desinstalação com fornecimento de 
materiais”, para atender as necessidades desta Polícia Científica do Pará.
oBJETo do adiTiVo: o presente Termo aditivo tem como objeto a pror-
rogação da vigência do Contrato Administrativo, com início em 26/04/2022 
e término em 25/04/2023. Bem como a alteração do endereço conforme 

documentação encaminhada pela empresa e a alteração da denominação 
do Centro de Perícias Científica “Renato Chaves” (CPC), que passa a deno-
minar-se Polícia Científica do Pará (PCP), conforme a Lei nº 9.382, de 16 
de dezembro de 2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 4120008338c; foNTE: 0101; PTrES: 
858338; NaTUrEZa da dESPESa: 339030/339039; aÇÃo: 232085.
coNTraTada: a empresa aliaNÇa ProJEToS E SErViÇoS ESPEciali-
ZadoS dE aPoio adMiNiSTraTiVo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 16.807.274/0001-27, com sede estabelecida à Tv. Humaitá, nº 2787, 
Marco - Belém/Pa, cEP: 66093-047.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 789306

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 016/2022 – PcePa | Pae nº 2021/1061656
objeto: contratação de empresa para prestação serviço de natureza con-
tínua, com fornecimento de mão de obra, para executar atividades de re-
moção e translado de cadáveres para fins de Exames periciais, nas áreas 
de abrangência da Sede Belém, Unidades Regionais e Núcleos Avançados 
da Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.cpc.
pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 09 de maio de 2022, às 09h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 789750
Pregão eletrônico nº 033/2022 – PcePa | Pae nº 2021/858127
objeto: aquisição de Estações Periciais de Trabalho com alta capacida-
de para deep learning para a renovação do parque tecnológico da Perí-
cia criminal que atuam nas áreas de Perícias em computação forense e 
audiovisual.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 09 de maio de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 789570
Pregão eletrônico nº 032/2022 – PcePa | Processo nº 2021-89403 - Pae
Objeto: Aquisição de acervo bibliográfico para adequação da biblioteca 
“Maria do Ceo de A. Delduque Pinto”, da Policia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br 
(UaSG 925453)
data de abertura: 09 de maio de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Maria do Socorro da Silva de Almeida
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 789564

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 619/ 2022
cElSo fEliPE BaNdEira dE Sá
MaTrÍcUla: 54180043/2
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 07/03/2022 a 11/03/2022
oBJETiVo: Participar de equipe pericial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 603/ 2022
carloS cÉZar dE lEMoS rodriGUES
MaTrÍcUla: 5868416/3
carGo: Perito criminal
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
doUGlaS Vidal diaS
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
DIÁRIAS: 03 1/2 (Três e meia) PERÍODO: 01/04/2022 a 04/04/2022
oBJETiVo: operação oVErcHarGE i.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 666/ 2022
cHarlEilaN dE oliVEira SaNToS
MaTrÍcUla: 5908453
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/04/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUloS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 664/ 2022
roGErio dE SoUSa oliVEira
MaTrÍcUla: 5923311/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 24/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 789403
Portaria N°. 550/ 2022
aNdErSoN HaGE oda
MaTrÍcUla: 5920378
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 28/03/2022 a 02/04/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 562/ 2022
JoSÉ EdUardo SoarES doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5889981-1
carGo: Técnico de administração e finanças
roSiVaN dE JESUS BarrETo
MaTrÍcUla: 5890504/1
carGo: Motorista
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 30/03/2022 a 02/04/2022
oBJETiVo: apoio administrativo no Núcleo avançado de abaetetuba..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 661/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caMETá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 05/04/2022 a 07/04/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 663/ 2022
roGErio dE SoUSa oliVEira
MaTrÍcUla: 5923311/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/03/2022 a 30/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 789406
Portaria N°. 600/ 2022
MaiK NEVES da crUZ
MaTrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/03/2022 a 25/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 601/ 2022
aNdrÉ lEaNdro dE MElo
MaTrÍcUla: 5848156/1
carGo: Perito criminal
BrUNo rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57192600/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/03/2022 a 26/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 612/ 2022
cloVES alVES diaS
MaTrÍcUla: 5955835
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 08/03/2022 a 10/03/2022
oBJETiVo: Translado de material biológico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 610/ 2022
fErNaNdo EfraiM QUEiroZ ViaNa
MaTrÍcUla: 5955594
carGo: auxiliar operacional
GEilSoN dE JESUS SoUSa
MaTrÍcUla: 5955606
carGo: auxiliar operacional
roMUlo EliaS doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla: 5958521
carGo: Perito criminal
SilVio caSSio da SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 789400

Portaria N°. 553/ 2022
EUrico oliVEira da rocHa
MaTrÍcUla: 5157099/2
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/03/2022 a 29/03/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 593/ 2022
MaiK NEVES da crUZ
MaTrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/03/2022 a 27/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 594/ 2022
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 02/04/2022 a 04/04/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 598/ 2022
MaiK NEVES da crUZ
MaTrÍcUla: 5892890
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/03/2022 a 29/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 789394
Portaria N°. 658/ 2022
cHarlEilaN dE oliVEira SaNToS
MaTrÍcUla: 5908453
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 31/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 654/ 2022
EUrico oliVEira da rocHa
MaTrÍcUla: 5157099/2
carGo: Perito criminal
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/03/2022 a 31/03/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 651/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/04/2022 a 06/04/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 646/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 789417
Portaria N°. 560/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 22/03/2022 a 23/03/2022
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 271/2022
ElViS dE oliVEira lEiTE
MaTrÍcUla: 54188039/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 15/04/2022 a 23/04/2022
oBJETiVo: realizar perícias diversas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 588/ 2022
HEiTor caPEla SaNJad
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 15/04/2022 a 20/04/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria N°. 552/ 2022
WaldiNEY BraNdÃo loPES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5832187/1
carGo: Perito criminal
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/03/2022 a 31/03/2022
oBJETiVo: Visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 789387
Portaria N°. 623/ 2022
EdSoN JoSÉ loUZada BaTiSTa
MaTrÍcUla: 6401841/2
carGo: Perito criminal
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
iZaEl dE carValHo ViaNa
MaTrÍcUla: 5955630/1
carGo: auxiliar operacional
YUrE dE SoUSa liMa
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BrEJo GdE araGUaia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/03/2022 a 27/03/2022
oBJETiVo: realizar local de crime.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 465/ 2022
lEiliaNE carValHo PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5898775
carGo: auxiliar operacional
lUiS fErNaNdo BraBo GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5929154/4
carGo: auxiliar operacional
Marcia cHaVES SoUZa
MaTrÍcUla: 57228154
carGo: auxiliar operacional
MaYara criSTiNY cardoSo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57234977/7
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 22/03/2022 a 29/03/2022
oBJETiVo: Visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 543/ 2022
lEiliaNE carValHo PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5898775
carGo: auxiliar operacional
lUiS fErNaNdo BraBo GoNcalVES
MaTrÍcUla: 5929154/4
carGo: auxiliar operacional
Marcia cHaVES SoUZa
MaTrÍcUla: 57228154
carGo: auxiliar operacional
MaYara criSTiNY cardoSo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57234977/7
carGo: auxiliar operacional
cidadE: aBaETETUBa - Pa
DIÁRIAS: 03 1/2 (Três e meia) PERÍODO: 30/03/2022 a 02/04/2022
oBJETiVo: Visita Técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 789423

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 103 de 26/04/2022 – daF
SErVidor: lEoNardo JoSÉ fiGUEira ParadEla
carGo: Perito criminal MaTrÍcUla: 5843405/1
PErÍodo: 20.03.2022 à 27.03.2022.

Protocolo: 789427

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1527/2022-dG/cGP, de 26/04/2022.
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 no Memº 050/2022, datado de 26/01/2022, 
e demais despachos no processo 2022/101751,
r E S o l V E:

rEMoVEr, a pedido, o servidor Valdimar Barbosa dos Santos, Vistoriador, 
matrícula 57205278/1, da cirETraN “B” de Xinguara para a cirETraN 
“a” de redenção.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 02/05/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 789883
Portaria Nº 1526/2022-dG/cGP, de 26/04/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de Trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do Termo de opção de lotação junto a este departamento,
r E S o l V E:
loTar o servidor THiaGo YUri diaS doS SaNToS, ocupante do cargo 
de agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 5958765/1, na cirETraN 
“A” de Altamira, obedecido a ordem de classificação no Concurso C-177 e 
a assinatura do Termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 27/04/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 789669
editaL de NotiFicaÇÃo PrÉVia
Na qualidade de Presidente da comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar instituída pela PorTaria Nº 20/2021-cGd/Pad, de 13 de agosto 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679, de 24 de agosto 
de 2021, prorrogada pela PorTaria Nº 257/2021-cGd/Pad, de 16 de no-
vembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.770, de 19 
de novembro de 2021 e reconduzida pela PorTaria Nº 34/2022-cGd/
PAD DIVERSAS, de 16 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 34.868, de 17 de fevereiro de 2022, a primeira da lavra da 
corregedora-chefe, em exercício, desta autarquia, Sra. Marise Paes Bar-
reto Marques, sendo a segunda e a terceira da lavra do corregedor-chefe 
desta Autarquia, Sr. Marlenilson Luiz Pinheiro Miranda, firma-se o presente 
EdiTal para que a ex-servidora pública comissionada, na época ocupante 
do cargo de gerente da cirETraN “B” de Monte dourado/almeirim-Pa, 
Sra. cEliaNE ToScaNo GÓES, tendo em vista o insucesso da realização 
do ato de Notificação Prévia e o fato da acusada se encontrar em lugar 
incerto e não sabido, consoante análise das peças existentes nos autos do 
processo administrativo disciplinar nº 2021/766608, para que a mesma 
tome ciência e compareça perante o colegiado processante, pessoalmente 
ou por intermédio de causídico legalmente constituído e habilitado, para 
que possa participar dos atos de instrução processual dos feitos acima 
citados, sendo-lhe facultado arrolar testemunhas e solicitar a produção 
de provas e contraprovas, formular quesitos, quando se tratar de prova 
pericial, juntar e requerer documentos e demais diligências que julgar im-
prescindíveis a sua defesa. Na ocasião, oportuniza-se a possibilidade de 
especificação e apresentação das provas e do devido ‘rol’ de testemunhas 
pela defesa, em relação ao feito acima mencionado, salientando-se que os 
autos se encontram disponibilizados para vistas, assim como para a devida 
retirada, perante o colegiado processante, da cópia digitalizada das peças 
processuais especificadas, consagrando-se os princípios constitucionais e 
administrativos do dEVido ProcESSo lEGal coNTradiTÓrio E aMPla 
dEfESa, materializados no art. 212 da lei 5.810/94, em consonância com 
o disposto no art. 5º, lV da constituição da república federativa do Brasil 
de 1988. a comissão estará reunida e desenvolvendo suas atividades em 
sala reservada e disponibilizada pela corregedoria, nos dias normais de 
expediente, das 08:00 às 14:00 horas, no dETraN da capital do Estado, lo-
calizado na rodovia augusto Montenegro, km 03, s/n, Mangueirão, Belém/Pa.
GEÓrGia oliari ToSo
Presidente da comissão de Pad
PorTaria Nº 20/2021-cGd/Pad
editaL de NotiFicaÇÃo PrÉVia
Na qualidade de Presidente da comissão de Processo administrativo disci-
plinar instituída pela PorTaria Nº 21/2021-cGd/Pad, de 13 de agosto de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.679, de 24 de agosto de 
2021, prorrogada pela PorTaria Nº 258/2021-cGd/Pad/diVErSaS de 16 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.770, de 
19 de novembro de 2021, aditada pela PorTaria Nº 02/2022-cGd/Pad/
DIVERSAS, de 13 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 34.839, de 21 de janeiro de 2022 e reconduzida pela PorTaria Nº 
36/2022-cGd/Pad/diVErSaS, de 16 de fevereiro de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.868, de 17 de fevereiro de 2022, a primeira 
da lavra da corregedora-chefe, em exercício, desta autarquia, Sra. Marise 
Paes Barreto Marques, sendo a segunda, terceira e a quarta da lavra do 
corregedor-chefe desta autarquia, Sr. Marlenilson luiz Pinheiro Miranda, 
firma-se o presente EDITAL para que a ex-servidora pública comissiona-
da, na época ocupante do cargo de gerente da cirETraN “B” de Monte 
dourado/almeirim-Pa, Sra. cEliaNE ToScaNo GÓES, tendo em vista o 
insucesso da realização do ato de Notificação Prévia e o fato da acusada se 
encontrar em lugar incerto e não sabido, consoante análise das peças exis-
tentes nos autos do processo administrativo disciplinar nº 2021/885392, 
para que a mesma tome ciência e compareça perante o colegiado proces-
sante, pessoalmente ou por intermédio de causídico legalmente constituído 
e habilitado, para que possa participar dos atos de instrução processual dos 
feitos acima citados, sendo-lhe facultado arrolar testemunhas e solicitar a 
produção de provas e contraprovas, formular quesitos, quando se tratar 
de prova pericial, juntar e requerer documentos e demais diligências que 
julgar imprescindíveis a sua defesa. Na ocasião, oportuniza-se a defesa a 
possibilidade de especificação e apresentação das provas e do devido ‘rol’ 
de testemunhas que julgar necessárias, em relação ao feito acima mencio-
nado, salientando-se que os autos se encontram disponibilizados para vis-
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tas, assim como para a devida retirada, perante o colegiado processante, 
da cópia digitalizada das peças processuais especificadas, consagrando-se 
os princípios constitucionais e administrativos do dEVido ProcESSo lE-
Gal coNTradiTÓrio E aMPla dEfESa, materializados no art. 212 da lei 
5.810/94, em consonância com o disposto no art. 5º, lV da constituição 
da república federativa do Brasil de 1988. a comissão estará reunida e 
desenvolvendo suas atividades em sala reservada e disponibilizada pela 
corregedoria, nos dias normais de expediente, das 08:00 às 14:00 horas, 
no dETraN da capital do Estado, localizado na rodovia augusto Montene-
gro, km 03, s/n, Mangueirão, Belém/Pa.
fErNaNdo ZaNUTo fErrari
Presidente da comissão de Pad
PorTaria Nº 21/2021-cGd/Pad

Protocolo: 789680
Portaria Nº 1466/2022-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 Memº 163/2022--cNcir, de 
11/04/2022, no Processo 2022/436120,
rESolVE:
dESiGNar o servidor aNdraSSi PErEira fariaS, matrícula 57224243/1, 
para proceder à fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do 
Contrato de Locação de Imóvel nº 005/2022, firmado entre este Departa-
mento e a locadora NEUZa SaNTaNa da SilVa, para funcionamento da 
cirETraN “B” de Mãe do rio, bem como, dos respectivos termos aditivos, 
competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à 
sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 28/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 789695
Portaria Nº 070/2022-cGd/Pad/diVersos
Belém, 13 de abril de 2022
o corregedor chefe, em exercício, do departamento de Trânsito do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória e/ou e Processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 006/2022-cPad, de 
13.04.2022, subscrito pela Presidente da comissão lissandra cecília Mar-
tins Erero, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de nomeação 
de dEfENSor daTiVo para atuar do Processo administrativo disciplinar 
nº 2021/1302357;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor estável clauber roberto Santos de Moares, as-
sistente de Trânsito, matrícula funcional nº 57190751/1, para, na condi-
ção de defensor dativo, apresentar a defesa escrita, bem como adotar as 
providências cabíveis em favor do ex-servidor VANDERLEIDA SILVA FREI-
TaS, indiciado pelo colegiado processante designado pela PorTaria Nº 
255/2021-cGd/Pad/diVErSaS, o qual foi devidamente citado e não apre-
sentou defesa escrita no prazo legal estipulado e, conforme disposição no 
artigo 220 e seus parágrafos da Lei nº 5.810/94, figura na condição de revel;
ii – o prazo para apresentação da defesa escrita iniciar-se-á no dia útil 
seguinte da data em que o defensor dativo receber o mandado de citação;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MariSE PaES BarrETo MarQUES
corregedor chefe - dETraN/Pa.

Protocolo: 789602

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1465/2022-daF/cGP, Belém, em 20/04/2022.
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 2022/456383;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
anna andréa Muller Tadaiesky, matrícula nº 57194726 /1, no cargo de 
assistente de Transito, lotado na GarV.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
50,00 (ciNQUENTa rEaiS) e destina-se a suprir despesas de transporte no 
municipio de Santa izabel do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-50,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: Nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 789751

diÁria
.

Portaria Nº 1412/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/458800;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/05/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
do Convênio nº 003/2018-SRPRF-Pa.

nome matricula
adenilson Martins Nascimento 54193763 /3

Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1
José Humberto daniel lisboa 5557135 /2

Marcus roberto Saldanha Batista 57228955 /1
Willy de Souza Pena 57198712 /1

daniel figueiredo Guerreiro 57198721 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1414/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/458774;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/05/2022, a fim de re-
alizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, acom-
panar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículo de carga 
na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como cumprir 
cronograma de ações de determinadas pela dTo.

nome matricula
Marcos allan dos Santos Brito 57232048 /1

rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2
cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594 /1
roseane de fátima cardoso damaso 57200357 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1407/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/458773;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 05 à 18/05/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2

franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2
charles Santos e cunha 54191524 /2

charles Yuri Souza de castro 57232049 /1
frederico costa lins 57176371 /2

antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2
cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 789870
Portaria Nº 1395/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/452571;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de e meia (1/2) diária aos servidores abaixo 
especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Castanhal no dia 27/04/2022, a fim de proceder deligência 
para manifestação do servidor acusado em Pad.

nome matricula
Juliana cozara oliveira Martins 55588874 /1

lédia Valéria ferreira Nunes Vitorino 57194021 /1
ana fernanda leão Pereira 57175739 /1
Walter Mota aragão Silva 5414806 /6

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1364/2022-daF/cgp, Belém, 13/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/416783;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ParaGoMiNaS – 09/05 à 15/05/2022, ca-
PANEMA/BELÉM – 16/05 à 24/05/2022, a fim de realizar manutenção na 
matriz comunicativa nas referidas cirETraN’s.

nome matricula
Maurício carlos Pinheiro 80845695 /1

Sílvio Serrão Mourão 80845379 /1
Valdinei Miranda de Jesus 80845485 /1

arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1354/2022-daF/cgp, Belém, 13/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/430059;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de SANTARÉM – 27/04 à 01/05/2022, a fim de 
realizar serviços adminisrativos e representar a coordenadoria de Educa-
ção no encerramento do curso de capacitação para Gestores Municipais de 
Trânsito no referido município.

nome matricula
celina frota de almeida Koury 54181958 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1351/2022-daF/cgp, Belém, 13/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/371268;
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 coNcEiÇÃo do araGUaia – 25/04 à 
20/05/2022, a fim de realizar atendimento e processos de veículos e minis-
trar treinamento aos aprovados do PSS no referido município.

nome matricula
Katiléia Ericeira chaves 54193789 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1352/2022-daF/cgp, Belém, 13/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/435856;
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 os municípios de Santa izabel do Pará– 01 à 03/05/2022, cametá – 
04 à 07/05/2022, a fim de realizar treinamento de atualização aos Geren-
tes das cirETraNS, acima citadas.

nome matricula
francisco Junior Trindade de oliveira 57190742 /1

cleber carlos cardoso Matos 304387 /1
Maria odete de lima Teixeira 3193349 /2

Tayenne Brito conde 5920358 /3
átila de Morais Machado 57175789/1

Edmundo lopes de Sousa 3264106 /1
andréa Santana de oliveira 57175929 /1

Gisele Pina Moia 54189489 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1415/2022-daF/cgp, Belém, 07/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/458775;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Acará, no período de 04 à 18/05/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo veículo, ações de fiscalização de trânsito, acom-
panhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veiculo de carga 

na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião da manutenção 
de uma das pontes do complexo da alça Viaria, bem como cumprir crono-
grama de ações estabelecidos pela dTo.

nome matricula
Humberto celso rosa 57195441 /2

Ednelson amaral Serrão 57200234 /1
Benedito Nascimento Sidônio 57226314 /1

José roberto dos Santos ferreira 57208054 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1408/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/458799;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 05 à 18/05/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
do Convênio nº 003/2018-SRPRF-Pa.

nome matricula
Silverton dos Santos Gomes 57227376 /1
Evandro ferreira Marques 57188406 /2

Thiago da Silva reis 57213322 /3
Sirley da Silva Julio 57214394 /2

franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1
Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2
robson diego oliveira da Silva 54185842 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1394/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/443821;
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 aBaETETUBa – 01/05 à 02/05/2022, MÃE do rio/
BELÉM – 03/05 à 04/05/2022, a fim de realizar assessoria de imprensa e 
cobertura jornalística e fotográfica no referido município.

nome matricula
Lacênio Nonato Barbosa 5050863 /2
otacilio Vale de aquino 57229560 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1345/2022-daF/cgp, Belém, 13/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/426538;
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 SANTA MARIA DO PARÁ– 22/04 à 25/04/2022, a fim de apli-
car provas de legislação de trânsito e provas práticas de trânsito – TrV e TrM.

nome matricula
djalma de oliveira Terra 3262405 /1

andré coelho cory 57189531/1
Silas rodrigues de almeida 57216391/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1403/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/364469;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora baixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Jacundá para o município de Xinguará no período de 02 à 27/05/2022, a 
fim de realizar atendimento e concluir processos de veúculos, na cirE-
TraN do referido municipio.

nome matricula
ana lydia Sousa alcântara 5963963 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1416/2022-daF/cgp, Belém, 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.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/458778;
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 Marituba no período de 05 à 18/05/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (Km-0 ao KM-18) da rodovia Br 316, em cumprimento 
ao Convênio nº 003/2018-SRPRF-Pa.

nome matricula
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1

francisco antonio da Silva 57198620 /1
lyndon chrysler de almeida 5816874 /2

Marco Antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2
Gerson Gomes Santiago 57192440 /2

Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2
Edson itamar Barradas da Silva 57200229 /1

José ribamar do Nascimento 57201705 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1421/2022-daF/cgp, Belém, 19/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/405271;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SETE E MEia (27 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaGoMiNaS – 01/05 à 28/05/2022, a 
fim de realizar serviços no setor de retaguarda de habilitação na CIRETRAN 
do referido município.

nome matricula
Vanessa Michelle farias de castro 57195649 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1420/2022-daF/cgp, Belém, 19/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/446218;
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 SaNTa BárBara – 02/05 à 27/05/2022, 
a fim de realizar atendimento e retaguarda de veículos na barreira do re-
ferido município.

nome matricula
Mara Sílvia Galvão da Silva carneiro 3263479 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1405/2022-daF/cgp, Belém, 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 diária constante no 
Processo nº 2022/383263;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao ser-
vidor baixo especificado, 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 serviços de atendimento de habilitação junto a cirETraN do re-
ferido municipio.

nome matricula
fábio farag Muniz 57188807 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 789744
Portaria Nº 1385/2022-daF/cgp, Belém, 14/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/413857;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Novo repartimento para o município de Belém no período de 25/04 
à 29/04/2022, fim de resolover problemas relaconados a CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Maria aparecida cardoso da Silva 5948208 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 789774

Portaria Nº 1103/2022-daF/cgp, de 31/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no 
Processo nº 2022/358981;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de castanhal – 11 e 12/04/2022, igarapé
-açú – 13 e 14/04/2022, capitão Poço – 15 à 21/04/2022, Tomé-açú – 22 à 
26/04/2022, Santa izabel – 27/04/2022, Vigia/Belém – 28 e 30/04/2022, a 
fim de divuldar, orientar, instrumentalizar chefias e servidores para o processo 
de avaliação de desempenho conforme determinação da lei 7.796/14.

nome matricula
Elpídio araújo da costa Júnior 55590002 /2

carmen Sílvia dias Jatene 55586760 /2
Amiraldo Corrêa Seabra Júnior 54194721/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
(republicada por incorreção na publicação do doe 34.923, de 06/04/22)

Protocolo: 789320
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PeNiteNciÁria
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.

Portaria
.

Portaria Nº 0560/2022-cGP/seaP 
Belém, 18 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6571, 6576, 6577 
e 6592/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6574, 
6583, 6585, 6588, 6589, 6593, 6595 e 6599/2021-cGP/SEaP, estabele-
cendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a 
critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6581, 6582, 
6586, 6594, 6596, 6597 e 6598/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da au-
toridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789766
Portaria Nº 0557/2022-cGP/seaP 
Belém, 27 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
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tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
funcional: 54196889 – Membro; e JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, funcional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5409/2020-cGP/SEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão;
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; JaYMErSoN carloS PE-
rEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5756/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789745
Portaria Nº 0551/2022-cGP/seaP 
Belém, 25 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; para dar continuidade à apu-
ração dos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado nº 
6271/2021-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789748
Portaria Nº 0555/2022-cGP/seaP 
Belém, 26 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6735, 6744, 6745, 
6746, 6747 e 6748/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789749
Portaria Nº 0556/2022-cGP/seaP 
Belém, 26 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6813/2022-cGP/

SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6815 e 6822/2022-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789753
Portaria Nº 0553/2022-cGP/seaP 
Belém, 25 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6733, 6734, 6736, 
6737, 6738, 6739, 6740, 6742 e 6743/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789755
Portaria Nº 0552/2022-cGP/seaP 
Belém, 25 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6638/2022-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6639/2022-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789758
Portaria Nº 0558/2022-cGP/seaP 
Belém, 27 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
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NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 
6635, 6641, 6665, 6666, 6668 e 6672/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos da Sindicância administrativa investigativa nº 6636/2022-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, funcio-
nal: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
Sindicâncias administrativas investigativas nº 6637, 6664 e 6673/2022-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 4º - rEdESiGNar a comissão composta por ViTor raMoS EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, funcio-
nal: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, fun-
cional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
da Sindicância administrativa investigativa nº 6667/2022-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
art. 5º - rEdESiGNar a comissão composta por rodriGo coSTa Pi-
NHEiro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para dar continuida-
de à apuração dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas 
nº 6670 e 6671/2022-cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.
 

Protocolo: 789759
Portaria Nº 0559/2022-cGP/seaP 
Belém, 27 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por aNdrÉ SilVa dE oli-
VEira, funcional: 42811 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, 
funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6749, 6750, 6751, 
6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759/2022-cGP/SEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789763
Portaria Nº 0554/2022-cGP/seaP 
Belém, 26 de abril de 2022.
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rESolVE:
art. 1º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade à 
apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5790/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; rodriGo coSTa PiNHEi-

ro dE SoUSa, funcional: 54196889 – Membro, em substituição à servido-
ra SaidY MErcÊS doS SaNToS diaS, funcional: 42323; e adriaNa fErraZ 
do Prado MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro; para dar continuidade 
à apuração dos autos do Processo administrativo disciplinar nº 5799/2021-
cGP/SEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789742
Portaria Nº 0521/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20 de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6904/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a divulgação não autori-
zada do conteúdo do ofício nº 684/2022/dGP/GaB/SEaP/Pa, em grupos de 
redes sociais, no dia 18/04/20222;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 
54196889)-Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - 
Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789425
Portaria Nº 0523/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6906/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar agressões físicas 
ocorridas a partir de 05/04/2021, em face da Pessoa Privada de liberdade 
MaX lUiS coSTa PaNToJa  (iNfoPEN 36215), quando custodiado na cadeia 
Pública para Jovens e Adultos- CPJA, conforme citado em audiência realizada 
através de vídeo conferência no dia 18/03/2022, envolvendo policiais penais;
art.2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811) – Presiden-
te, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa 
fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem 
as investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º - Oficiar à VEP acerca da instauração e informá-la  das respostas 
remetidas pelos setores desta SEaP/Pa, acerca do fato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789419
Portaria Nº 0520/2022-cGP/seaP 
Belém, 20 de abril de 2022. 
coNSidEraNdo o preceituado no art. 191, §2°, da lei 5.810/1994 com 
nova redação dada pela lei n° 9.230 de 2021, acerca da acumulação ilegal 
de cargos, Empregos ou funções, deverá a autoridade competente ins-
taurar Processo administrativo Disciplinar Simplificado –PADS, sob o rito 
sumário, para apuração e regularização da acumulação ilegal;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
Simplificado nº 6903/2022-CGP/SEAP, em face do servidor H.M.M. (M.F.: 
5949520), Policial Penal, objetivando apurar o acúmulo ilegal de dois car-
gos públicos pelo servidor em comento, com fulcro nos arts. 190, iV, X, 
Xii e Xiii, da lei Estadual n° 5.810/1994, com nova redação dada pela 
lei Estadual n° 9.230/2021, atentando-se para o rito sumário, conforme 
previsão descrita no art. 191, §2°e seguintes da lei 5.810/1994, com nova 
redação dada pela lei Estadual n° 9.230/2021;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 55585599) – Presidente; e EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa (M.f. 5464285) – Membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 191, §6°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no assenta-
mento funcional do servidor e à comissão de avaliação de Estágio Probatório.
art. 6º - Enviar cópia da decisão e desta portaria de instauração para co-
nhecimento do Gabinete/SEaP/Pa;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789416
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Portaria Nº 0524/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20 de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 6907/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos mencionados 
em termo de denúncia nº 019/2022-cGP/SEaP/Pa, referente a suposta 
publicação de noticia falsa, acerca de policial penal, lotado na Unidade 
Prisional Masculina de Tucuruí-UPMT;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f.:54196889)
-Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e 
adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para 
conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789422
Portaria Nº 0522/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20 de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva nº 6905/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a morosidade referente à 
comunicação à Vara de Execução Penal- comarca de Belém/Pa, acerca da 
recaptura da PPl GiSElE NoGUEira alBUQUErQUE (iNfoPEN 233519), 
bem como, na instauração do aludido PdP pela direção do centro de ree-
ducação feminino- crf;
art. 2 º - designar rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa (M.f.: 
54196889)-Presidente, EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - 
Membro e adriaNa fErraZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Mem-
bro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4 º - Oficiar à VEP para conhecimento e providências.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789430
Portaria Nº 0542/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 22 de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6909/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ter-
mo de denúncia nº 021/2022-cGP/SEaP/Pa, referente a suposta ameaça a 
servidora lotada na central de  Triagem Masculina de abaetetuba-cTMaB;
art.2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789433
Portaria Nº 0541/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 22 de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 6908/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar supostas agressões 
físicas em desfavor da Pessoa Privada de liberdade lEaNdro do carMo 
PaES (iNfoPEN 343429), quando custodiado no centro de recuperação 
regional de cametá-crrcaM, bem como, suposto favorecimento para  de-
sempenhar atividade laboral concedido pela direção da unidade prisional, 
conforme termo de denúncia nº 020/2022-cGP/SEaP/Pa;
art.2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e adriaNa fEr-
raZ do Prado MaUÉS, (M.f. 57201800) – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art.3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.

Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789439
Portaria Nº 0543/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 25 de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 
art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual 
n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investiga-
tiva Nº 6910/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta falta de comu-
nicação à Vara de Execução Penal- VEP, referente a quebra de condições do 
monitoramento pelo evadido GlaUdSoN forMiGoSa GoMES (iNfoPEN 
98542), bem como a morosidade na instauração de Procedimento discipli-
nar Penitenciário-PPd em desfavor deste pela direção do ciME;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f. 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficiar à Vara de Execução Penal- VEP, nos termos informados no 
despacho de instauração deste feito.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789437
Portaria Nº 0519/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 18 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6149/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional dos servidores l.f.d.S. (M.f.: 5947513) e l.a.P.f. (M.f.: 
5942720), referente à suposta agressão ao interno JoSafa doS SaNToS 
TaVarES (iNfoPEN 241898), na central de Triagem Masculina de Santa-
rém-cTMS, recaindo, em tese, nos arts. 177, Vi,  art. 189, caput e art. 
190, Vii, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade 
de infração disciplinar cometida pelos servidores l.f.d.S. (M.f.: 5947513) 
e l.a.P.f. (M.f.: 5942720), pugnou pela aBSolViÇÃo destes;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo dos 
servidores l.f.d.S. (M.f.: 5947513) e l.a.P.f. (M.f.: 5942720), com fulcro no 
art. 201, i, da lei 5.810/1994-rJU e, por conseguinte  arquivamento;
art. 2º - após o período recursal, encaminhar cópia do relatório conclusi-
vo, decisão e desta Portaria para a diretoria de Gestão de Pessoas, para 
fins de registro nos assentamentos funcionais dos servidores;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789446
Portaria Nº 0544/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 25 de abril de 2022.
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do 
art. 199 da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei Estadual 
n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 6911/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no termo de interrogatório da PPl Soraia coNcEiÇÃo GoNcalVES (iN-
foPEN 58295), referente ao dia 08/02/2021 e 06/09/2021, no centro de 
recuperação feminino-crf;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
EliZaBETH MalcHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro e ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f. 57202521)– Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Oficiar à Vara de Execução Penal- VEP, referente a presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 789442
Portaria Nº 0517/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 18 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5358/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor l.a.M.P. (M.f.: 5949305), quando diretor da cen-
tral de recaptura de condenados, acerca dos fatos narrados no Termo de 
denúncia nº 062/2019-cGP, datado de 25/10/2019, e conforme decisão 
da Sindicância administrativa investigativa nº 5262/2019-cGP/SEaP/Pa. 
o servidor infringiu, em tese, o art. 177, Vi, art. 178, V, art. 189, caput e 
art. 190, Xii, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade 
de infração disciplinar cometida pelo servidor l.a.M.P. (M.f.: 5949305), 
pugnou pela aBSolViÇÃo do servidor;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
do servidor l.a.M.P. (M.f.: 5949305), com fulcro no art. 201, i, da lei 
5.810/1994-rJU e, por conseguinte  arquivamento;
art. 2º - após o período recursal, encaminhar cópia do relatório conclusi-
vo, decisão e desta Portaria para a diretoria de Gestão de Pessoas, para 
fins de registro no assentamento funcional dos servidores;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 789444

.

.

errata
.

errata
PreGÃo eLetrÔNico Nº 017/2022 - UasG 925852
oNde se LÊ:
9.11.5 Junto à documentação de habilitação a empresa deverá apresentar 
declaração que possui ou disponibilizará instalação física (escritório) em 
Belém ou região metropolitana, com preposto capacitado, no prazo máxi-
mo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do contrato;
Leia-se:
9.11.5 Para fins de contrato a empresa deverá apresentar declaração que 
possui ou disponibilizará instalação física (escritório) em Belém ou região 
metropolitana, com preposto capacitado, no prazo máximo de 60 (sessen-
ta) dias, contados da assinatura do contrato;

Protocolo: 789851
errata de Portaria
LiceNÇa PrÊMio, Portaria Nº 1024/2022-dGP/seaP, de 
22/04/2022, publicada no doE 34.944, de 25/04/2022, Protocolo 788586.
Servidora: roSElaNE BarroS BaTiSTa.
onde se lê: Téc. em Gestão Penitenciária - Nutrição;
Leia-se: Téc. em Gestão Penitenciária - Psicologia.

Protocolo: 789736

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 01 ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 043/2022.
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 043/2022, ViSaNdo a rETificaÇÃo 
da doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE a SEcrETaria dE ESTa-
do dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E a coMPaNHia BraSi-
lEira dE carTUcHoS, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 57.494.031/0001-63 
matriz e cNPJ/Mf, sob o nº 57.494.031/0010-54 filial, como contratada, 
que tem por objeto a aquisição de carTUcHoS para atender as necessi-
dades desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP 
nas atividades de serviço diário operacional, ações de ensino qualificativo/
educação continuada e suporte logístico aos alunos do curso de forma-
ção do Concurso (C-208), de acordo com as quantidades e especificações 
contidas no Termo de Referência e proposta da contratada, que são partes 
integrantes do contrato.
a cláusula Sexta do contrato passa a ter a seguinte redação, na forma abaixo:
“cláUSUla SEXTa: rEcUrSoS orÇaMENTárioS
as despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação 
orçamentária do Tesouro do Estado, conforme relacionada abaixo:
item 01: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, natureza de
despesa 339030, fonte 0101- r$ 909.900,00
item 02: Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, natureza de despesa
339030, fonte 0101- r$ 1.568.000,00
item 03: Programa de trabalho 97.101 03.128.1502.8833, natureza de
despesa 339030, fonte 0101- r$ 636.000,00
item 04: Programa de trabalho 97.101 03.421.1502.8283, natureza de
despesa 339030, fonte 0101- r$ 142.560,06.
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
SaMUElSoN  YoiTi  iGaKi
SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária

Protocolo: 789828

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 907/2022 – 348221 – ctM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo Na coMarca dE acará
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: acará
Servidor (es):Mario alMEida dE SoUSa, MaT.5931349, aGENTE PriSio-
Nal – iSaac alEXaNdrE fErNaNdES doS aNJoS, MaT.5949817, Poli-
cial PENal- MaNoEl fariaS rodriGUES, MaT.5924064, Policial PENal.
Período: 08/04/2022 - diária(s): 01 (UMa )
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789364

Portaria Nº 775/2022
objetivo: rEaliZar iNSPEÇÃo TÉcNica EM UsPs.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daB
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 2416919 – rÉGia NaZarÉ SarMENTo rodriGUES – 
dirETora.
Período: 28 a 29/03/2022 – diária (s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789561
Portaria Nº 573/2022
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: caPaNEMa/aSi
destino: BraGaNÇa/Pa
Servidor (es): 5949539 – VicTor BarroSo MENEZES - aGP.
Período: 04 a 06/01/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789563
Portaria Nº 627/2022
objetivo: rEaliZar SUPErViSÃo E oriENTaÇÃo doS PPs NaS aTiVida-
dES rEaliZadaS PEla ciME.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 57221059 – BrENda NaYara SilVa doS SaNToS – aGP; 
5954098 – EdSoN alaN GoNÇalVES SoUZa – aGP; 5935389 – SUEllEN 
Mara oliVEira dE oliVEira – aGP; 5917103 – wellinton silva costa - agp.
Período: 21 a 26/03/2022 - diária(s): 05 e ½ (cinco e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789557
Portaria Nº 814/2022
objetivo: rEaliZar iNSPEÇÃo TÉcNica EM UsPs.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daB
destino: SaNTarÉM/Pa
Servidor (es): 2416919 – rÉGia NaZarÉ SarMENTo rodriGUES – 
dirETora.
Período: 06 a 08/04/2022 – diária (s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789559
Portaria Nº 774/2022
objetivo: rEaliZar iNSPEÇÃo TÉcNica EM UsPs.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daB
destino: caSTaNHal/Pa
Servidor (es): 2416919 – rÉGia NaZarÉ SarMENTo rodriGUES – dirE-
Tora; 5952325 – BrUNo SoarES corrEa – adM; 5952325 – clÉo da 
coSTa araUJo - coordENador.
Período: 22/03/2022 – diária (s): ½ (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789560
Portaria Nº 149/2022
objetivo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo dE MoNiToradoS E cUMPriMENTo 
dE MaNdadoS dE PriSÕES.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: MocaJUBa/Pa
Servidor (es): 5953866 – adalBErTo JorGE da SilVa BarroS JUNior – 
aGP; 5949720 – GErUSa oliVEira da rocHa – aGP;  liValdo corrEa 
dE araÚJo – aGP; 5954621 – NadSoN fErNaNdo MarTiNS - aGP.
Período: 02 a 06/04/2022 - diária(s): 04 e ½ (quatro e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789555
Portaria Nº 644/2022
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica EM UNidadES PENaiS a fiM dE fiS-
caliZar oBraS EM aNdaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: alTaMira, TUcUrUÍ/Pa
Servidor (es): 5955431 – HElMo SilVa oliVEira - TÉc. EM GESTÃo dE iN-
fraESTrUTUra – ENG. ciVil; 57221049 – aldriN collYNS PErES aGE - aGP.
Período: 10/03 a 04/04/2022 - diária(s): 25 e ½ (vinte e cinco e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789571
Portaria Nº 536/2022
objetivo: rEaliZar EScolTa EM rEcaMBiaMENTo dE PPl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daP
destino: SÃo PaUlo/SP
Servidor (es): 5949459 – JoSÉ lUiZ doS SaNToS JUNior – aGP; 5950130 
– oliVal dE fariaS coSTa NETo - aGP.
Período: 14 a 15/03/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789569
Portaria Nº 570/2022
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a SEGUraNÇa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aMEricaNo/GaP
destino: aBaETETUBa/Pa
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Servidor (es): 5949927 – EdNEY MarQUES araUJo – PP; 5953945 – 
HErlloN JEffErSoN SoUZa dE araÚJo – PP; 80015615 – GENiErBErTH 
coElHo loPES - PP.
Período: 22 a 24/02/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789566
Portaria Nº 407/2022
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a SEGUraNÇa.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aMEricaNo/GaP
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 5954133 – MoNiQUE alVES QUarESMa - PP.
Período: 22 a 24/02/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789567
Portaria Nº 766/2022
objetivo: rEaliZar coNdUÇao dE oNiBUS coM a GUarNiÇÃo do coPE À UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iSaBEl/cTraNS
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 5939120 – NEEMiaS SoarES daMaScENo – aGP.
Período: 23/03/2022 - diária(s):  ½ (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789575
Portaria Nº 684/2022
objetivo: rEaliZar SErViÇo dE MaNUTENÇÃo corrETiVa No QUadro 
ElÉTrico E BoMBaS da ESTaÇÃo dE TraTaMENTo dE ESGoTo EM UPENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GSG
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 5952344 – GEoVaNE diaS da SilVa – ElETriciSTa.
Período: 14 a 16/03/2022 - diária(s): 01 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789573
Portaria Nº 791/2022
objetivo: dar aPoio oPEracioNal Na loGÍSTica dE MaTEriaiS ÀS UsPs.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cTraNS
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 57201115 – SilVio liMa VEloSo – aUX. oPEracioNal; 
57192891 – fraNciSco XaViEr VaScoNcEloS fErNaNdES - MoToriSTa.
Período: 19 a 21/03/2022 - diária(s): 02 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789574
Portaria Nº 787/2022
objetivo: rEaliZar coNdUÇao dE VEÍcUlo coM SErVidor da dEc À UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cTraNS
destino: aBaETETUBa/Pa
Servidor (es): 57217179 – PlaTÃo da SilVa SaNToS – aGP.
Período: 29/03/2022 - diária(s):  ½ (meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789578
Portaria Nº 767/2022
objetivo: rEaliZar coNdUÇao dE VTr coM PPl, Para ParTiciPar dE 
aUdiÊNcia dE iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa/cTraNS
destino: TailÂNdia/Pa
Servidor (es): 55588993 – BENEdiTo dE aMoriM caldaS – aGP.
Período: 22/03/2022 - diária(s):  1(uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789579
Portaria Nº 768/2022
objetivo: rEaliZar coNdUÇao dE VTr coM PPl, Para ParTiciPar dE 
SESSÃo do TiBUNal do JUri.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: MariTUBa/cTraNS
destino: iPiXUNa do Pará/Pa
Servidor (es): 57175026 – PaUlo SÉrGio PErEira – MoToriSTa.
Período: 23/03/2022 - diária(s):  1(uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 789580

.

.

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 1135/22/dGP/seaP, de 26/04/22.
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/04/22 a 30/04/22 para 
01/11/22 a 30/11/22, o período de gozo das férias do servidor JUlio cE-
Sar VENcESlaU NEriS, matrícula nº 5939048, concedida através da Por-
Taria Nº 470/22/dGP/SEaP, de 03/03/22, publicada no doE nº 34.887, 
de 10/03/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789631
traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 1134/22/dGP/seaP, de 26/04/22.
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 02/05/22 a 31/05/22 para 
01/06/22 a 30/06/22, o período de gozo das férias do servidor WEMErSoN 
fEiToSa coNcEiÇÃo, matrícula nº 54194951, concedida através da Por-

Taria Nº 863/22/dGP/SEaP, de 04/04/22, publicada no doE nº 34.925, 
de 07/04/22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789627
eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria Nº 1132/22/dGP/seaP, de 26/04/22
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
férias nº 471/22/dGP.SEaP, de 03/03/22, publicada no doE nº 34.889, 
de 11/03/22, a servidora fadUa JorBElHa caldaS fErrEira aNToNio, 
matrícula nº 57209700.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789456

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 1131/2022 – dGP/seaP 
Belém, 26 de aBriL de 2022.
Nome: fEliPE aUGUSTo SilVa dE caSTro, Matrícula nº 5952588/1; car-
go: Téc. em Gestão Pública - Estatística.
assunto: licença Paternidade.
Período: 20/04/2022 a 09/05/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789376
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL PrÉVia
reForMa das UNidades PrisioNais
(PrESÍdio ESTadUal METroPoliTaNo i –PEM i E PrESÍdio ESTadUal 
METroPoliTaNo ii - PEM ii)
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Estado, cNPJ Nº 
05.929.042/0001-25, torna público a solicitação de licença ambiental Pré-
via para a reforma do Presídio Estadual Metropolitano i e Presídio Estadual 
Metropolitano ii, localizados na rodovia Br 316, Km 14, Passagem Maria 
de freitas Guimarães, s/n - Marituba-Pa.
atenciosamente,
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 789317

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

editaL PreaMar de cULtUra e arte 2022
a Secretaria de Estado de cultura publica a relação final de habilitação do 
Edital Preamar de cultura, conforme quadro abaixo:

reLaÇÃo de HaBiLitadoS
NoMe N° iNscriÇÃo

1 a N dE SoUSa ProdUÇÕES ciNEMaToGraficaS pa-213618302
2 aBdENico fariaS da SilVa pa-160817805
3 aBEl JUNior BriTo XErfaN pa-437823039
4 aBÍlio MarTiNS JÚNior pa-203600960
5 aBNoN lidUiNo do carMo M. MarQUES pa-1060492671
6 acácio doS SaNToS SilVa pa-831191446
7 acf NaMaTa cafE EirEli pa-209365663
8 acY rEMÍGio aYrES pa-1938736202
9 adaMor loBaTo riBEiro pa-1005551635
10 adÃo alMEida doS SaNToS pa-1640874055
11 adEilToN GoMES doS SaNToS pa-72978756
12 adElaidE oliVEira dE liMa PoNTES pa-114810421
13 adEMir fErrEira diaS da SilVa pa-1517782381
14 adENilSoN SoUSa daS cHaGaS pa-819040902
15 adErSoN caMPoS dE caMPoS pa-614182338
16 adilENa dE SoUSa rEBElo fEliX pa-1171910161
17 adilSoN alcÂNTara da SilVa pa-747955847
18 adilSoN PiMENTa do roSário pa-626843072
19 adiMilSoN carNEiro fErrEira pa-1420941298
20 adlElY lUiS dE SoUSa PaNToJa pa-1434288337
21 adNilSoN dE oliVEira NaSciMENTo pa-319664972
22 ádria SoUZa doS rEiS pa-221183327
23 adriaN KaUÊ BENTES da SilVa - MEi pa-1593300911
24 ádriaN liMa daS NEVES pa-1670743127
25 adriaNa fEiToSa dE liMa pa-315076362
26 adriaNa GoMES da MaTa pa-1873183863
27 adriaNa MorEira dE faria - MEi pa-1615113399
28 adriaNE PaNdUro GaMa pa-730906566
29 adriaNo alBErTo cardoSo PErEira pa-1286986703
30 adriaNo aUGUSTo MoNTEiro doS SaNToS pa-610262689
31 adriaNo da GraÇa dE SoUZa pa-1359660608
32 adriaNo dE oliVEira crUZ pa-1398583006
33 adriaNo MoTa da SilVa pa-1784905875
34 adriaNo PaNToJa dE MoUra pa-2062809709
35 adriaNo SoUSa do NaSciMENTo pa-964158186
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36 adriaNo VaZ dE alMEida pa-624996032
37 adriElE dE caSSia da SilVa SoEiro pa-217053455
38 adriEllE PriScila da SilVa TaVarES pa-964273418
39 adriElSoN acácio dE liMa BarBoSa - MEi pa-1297596085
40 adrYaN fErNaNdo MacEdo dE carValHo pa-761238565
41 adSoN ParaNHoS dE alMEida VEiGa pa-1897962152
42 ádYla WilSiaNdra ValENTE dE SoUZa pa-1946137790
43 aGaTHa SoUZa da coSTa pa-227053476
44 aGoSTiNHo doS SaNToS filHo pa-1087869600
45 aGrEMiaÇÃo carNaValESca caNal 19 pa-1077253155
46 aGUila SoarES da SilVa pa-2040451593
47 aiaraPUi WaNdErlEY EUZEBio da SilVa pa-446285483
48 aÍla ProdUÇÕES arTÍSTicaS EirElE pa-1181546568
49 ailToN dE frEiTaS SilVa pa-886867386
50 airlES do Socorro TEiXEira da SilVa pa-1404150216
51 álaf BrUNo alVES doS rEiS pa-1332716398
52 alaN cHaVES riBEiro pa-201699743
53 alaN clEiToN doS SaNToS BraNco pa-897746767
54 alaN da SilVa aNdradE pa-2085868284
55 alaN daVid BiTENcoUrT MarTiNS pa-141924465
56 alaN dEMETrio TaVarES pa-431984538
57 alaN MUrilo dE oliVEira ViaNa pa-1125643660
58 alaN rodriGUES Bordallo pa-995076643
59 alaN roQUE BorGES da coSTa pa-11399643
60 alaN ViEira SoarES pa-1035918461
61 alaNa ciNTHia da SilVa pa-1824297983
62 alaNa clEMENTE liMa  - MEi pa-97618582
63 alaNNa SoUTo cardoSo pa-230608968
64 alaNYSE coNcEiÇÃo TaVarES pa-1786741179
65 alaX doS SaNToS GoMES pa-728288917
66 alaYNa dE cáSSia MorEira NaVEGaNTES pa-1939338936
67 alBErT aGUiar Baia pa-1232770478
68 alBErTo PiNTo loUrENÇo pa-170651456
69 alBErY carloS da SilVa rodriGUES pa-955833854
70 alBErY dE alBUQUErQUE JÚNior pa-911456795
71 alcEBÍadES aUGUSTo Maia doS SaNToS pa-1770160175
72 alciMara dE oliVEira BraGa pa-1101377835
73 alciNdo PicaNÇo GaTo JÚNior pa-830910440
74 alda do Socorro GoMES BaBoSa pa-1241579469
75 aldEci faVacHo coUTiNHo pa-1032031806
76 aldo lUciaNo corrÊa dE liMa pa-1753126537
77 aldo lUiZ ViaNa GaTiNHo pa-1043784776
78 alESSaNdra doS SaNToS pa-1754509895
79 alESSaNdro NaSSri do NaSciMENTo MaUES fUrTado pa-1982458684
80 alESSaNdro ricardo PiNTo caMPoS pa-1858771009
81 alESSoN da SilVa BarroS pa-1295100021
82 alEX da coSTa riBEiro pa-1920703108
83 alEX dE SoUZa ViEira pa-1591409181
84 alEX MoNTEiro caldaS pa-1638848760
85 alEX rEiS alMEida pa-524585714
86 alEXaNdEr cariMarcoNY MarTiNS dE alMEidaZ pa-825949044
87 alEXaNdrE aSSiS aGUiar SilVa pa-789379398
88 alEXaNdrE da SilVa rodriGUES pa-2133769634
89 alEXaNdrE dUrÃES SoarES pa-1083549307
90 alEXaNdrE NaZarENo MiraNda coSTa pa-1964426572
91 alfrEdo liSBoa PadilHa NETo pa-1969679282
92 alfrEdo PErEira dE MoraES pa-1071447210
93 alicE cariTaS alMEida aMaraNTE - MEi pa-1073056993
94 alicE GoPfErT pa-637437125
95 aliNa MarTiNS Girard pa-529987868
96 aliNa TErra liMa SoUZa pa-1004379961
97 aliNE BraGa dE MENEZES pa-1211028265
98 aliNE GoMES roSSi MoraES pa-1902046466
99 aliNE HElENa doS SaNToS riBEiro pa-1714528713
100 aliNE lETicia GUEdES doS SaNToS pa-1918797419
101 aliNE PaSSoS ViEira pa-274834357
102 aliNE QUEiroZ pa-1622327141
103 aliNE TalEESa do ESPÍriTo SaNTo BraNdÃo pa-1161144162
104 aliSoN caio QUEiroZ BriTo pa-1278991892
105 allaN doS SaNToS ViEira pa-1486860630
106 allaN PaTricK liMa da SilVa pa-897767727
107 allaN rooSEVElT MiraNda coNcEiÇÃo pa-971543494
108 allYSTEr allaN liMa faGUNdES pa-1631690962
109 alTaHir JUNior SiQUEira da SilVa pa-662224822
110 alUfa licUTa KiBo QUiliMaNdJaro oXoroNGa ZUMBi GaNGa SoarES pa-60206282
111 álVaro da cUNHa alMEida - MEi pa-1693835206
112 álVaro faBrÍcio doS aNJoS oliVEira pa-391022298
113 álVaro JorGE dE SENa aNdradE pa-1453645957
114 alVaro MoraiS da SilVa pa -1392824288
115 alZENil diNiZ da SilVa pa-842986020
116 aMadEU GaBriEl MarTiNS cardoSo pa-1547751892
117 aMaNda BoNa pa-522958831
118 aMaNda carla TaVarES da SilVa pa-1553068465
119 aMaNda caroliNE fErrEria raBElo pa-1721811213
120 aMaNda criSTiNa GoMES SilVa pa-220200089
121 aMaNda criSTiNa QUEiroZ dE MoraES pa-1520669827
122 aMaNda criSTiNE ModESTo BarroS pa-1739164148
123 aMaNda daMaScENo alENcar pa-2110515759
124 aMaNda Gil cardoSo dE liMa pa-1881141781
125 aMaNda HEllEN MElo fUrTado pa-1407030657

126 aMaNda QUarESMa fEliX pa-1795210979
127 aMaNda WaNESSa fiGUEirEdo fUrTado pa-779334558
128 aMaUrY raMalHo dE SoUZa pa-1068493048
129 aMaZoN ProdUÇÕES pa-215922628
130 aMElia coElHo Garcia pa-375056866
131 aMilcar QUEiroZ carNEiro pa-144032747
132 aMilToN loPES aSSiS pa-1466401958
133 aMiNTaS dE oliVEira MarQUES pa-43228949
134 aMJ ProdUÇÕES E filMES - EirEli pa-739889455
135 aNa alicE cardoSo dE SoUZa pa-749382290
136 aNa carla fraNco pa-818067252
137 aNa caroliNa SilVa coSTa pa-2003694284
138 aNa caroliNE cardiaS dE carValHo pa-1297538015
139 aNa caroliNE dE caSTro BarBoSa pa-1425526600
140 aNa caroliNE MaciEl liMa pa-967236408
141 aNa clara NaSSar MaToS pa-1316150679
142 aNa clara PiNTo Nardi pa-1143777666
143 aNa claricE BraGa dE SENa MaToS pa-287810702
144 aNa claUdia NEVES dE SoUZa frEirE pa-1024043667
145 aNa clEidE SilVa dE oliVEira pa-1150132693
146 aNa clÍcia lUcENa dE oliVEira pa-1797315958
147 aNa EliSa alHo loPES pa-1495830138
148 aNa KariNa aVEliNo MiraNda pa-576888134
149 aNa KaroliNa PicaNÇo da SilVa pa-359988385
150 aNa lUcia do roSário fErrEira pa-688305505
151 aNa Maria BriTo riBEiro pa-1573832808
152 aNa Maria caldaS MarQUESroS pa-112652533
153 aNa Maria dE SoUZa MaToS pa-866363124
154 aNa MÔNica TorrES dE oliVEira - MEi pa-1909295517
155 aNa oliVia alVES MaGNo pa-991403626
156 aNa PaUla BEcKEr PETri pa-412977609
157 aNa PaUla MElo liMa pa-1796839439
158 aNa PaUla PENicHE pa-599638176
159 aNa PaUla SilVa SoEiro pa-1889529463
160 aNa PriScila aNdradE dE liMa pa-283554213
161 aNa raQUEl alVES dE SoUSa pa-1600561362
162 aNa raQUEl do carMo BorGES pa-403033240
163 aNa rEGiNa doS SaNToS MENdoNÇa pa-82216306
164 aNa VicTÓria SaNToS da coSTa pa-1098303429
165 aNaMElia BarBoSa riBEiro pa-326999634
166 aNaNda GoNÇalVES Gallo pa-626696694
167 aNaSTácia MarSHEllY da SilVa fErrEira pa-1611853440
168 aNdENilda da SilVa SaNTaNa pa-1293201534
169 aNdErlENE Maria liMa fiGUEirEdo pa-164620422
170 aNdErSoN alVES da SilVa pa-984660070
171 aNdErSoN claYToN PaNToJa BaTiSTa pa-1769660368
172 aNdErSoN coSTa doS SaNToS pa-388276475
173 aNdErSoN dE SoUSa fErrEira pa-396483548
174 aNdErSoN diaS doS SaNToS pa-1374475611
175 aNdErSoN faTTori lEal pa-266524905
176 aNdErSoN JoSÉ faVacHo doS SaNToS pa-1441778644
177 aNdErSoN lUÍS SaNToS dE SoUSa pa-887799243
178 aNdErSoN MarTiNS da SilVa pa-816040149
179 aNdErSoN THiaGo rodriGUES PErEira pa-1209840044
180 aNdErSoN ViTor SaNToS pa-2101143468
181 aNdrE da coSTa aPollaro pa-1047249489
182 aNdrE fEliPE da coNcEiÇÃo BarBoSa pa-2055113376
183 aNdrÉ fEliPE PErEira dE SoUZa pa-1861605602
184 aNdrÉ flaViaNo raMoS dE SoUZa pa-1023775644
185 aNdrE frEiTaS doS SaNToS pa-1749219739
186 aNdrÉ lUiS MarTiNS do coUTo pa-1224212106
187 aNdrÉ MarTiNS da SilVa pa-707109709
188 aNdrÉ SaNToS MoNTEiro pa-1853129495
189 aNdrÉ SilVa dE alcÂNTara pa-1736554775
190 aNdrE WESllEN dE aViZ frEiTaS pa-1437387088
191 aNdrÉa BENTES florES pa-2007405961
192 aNdrÉa da SilVa SaNToS pa-1844823590
193 aNdrÉa rEGiNa dE MoraES TorrES pa-922848425
194 aNdrEi dE SoUZa SiMÕES - MEi pa-663223721
195 aNdrEia criSPiM dE QUEiroZ pa-1371251128
196 aNdrEliNa doS SaNToS riSUENHo - MEi pa-1891288516
197 aNdrEMiliSoN corrÊa doS SaNToS pa-1356656124
198 aNdrEW MaTHEUS fErNaNdES SalGado - MEi pa-2008264362
199 aNdrEY rEGY PErEira dE MoraES pa-1608381277
200 aNdrEZa BarroSo da SilVa pa-1574304176
201 aNdrEZa do Socorro liMa dE SoUZa pa-1836956197
202 aNdrEZa raiol XErfaN pa-80721553
203 aNdrEZZa criSTiNa oliVEira MoTa - MEi pa-712960319
204 aNdriEl fErrEira PaNToJa pa-2035729925
205 aNdro fEliPE PiNHEiro PErEira pa-774036539
206 ÂNGEla Maria dE JESUS coSTa pa-547410655
207 aNGEla Maria GoMES aNGEla MoraiS pa-359579598
208 aNGElica GoNÇalVES pa-803067243
209 aNGÉlica SilVaNa doS SaNToS MUllEr pa-539080379
210 aNGElo JoSÉ dE caSTro foNSÊca pa-781833392
211 aNGElo lUiZ BarBoSa iMBiriBa pa-794015421
212 aNGra MariNa MElo dE aNdradE pa-1103148136
213 aNicÉE do carMo E SilVa pa-805545456
214 aNNa aNdrESSa EVaNGEliSTa NoGUEira pa-2133565489
215 aNNa caroliNa alMEida BaTiSTa pa-1690755144
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216 aNNa clara SoUZa aNdradE pa-379844957
217 aNNa Karla dE SoUSa liMa pa-385457262
218 aNTÔNia criSTiNa SoUZa da crUZ pa-782811614
219 aNToNia EliETE dE SoUSa lEMoS pa-1921558098
220 aNToNia GilVaNa ViaNa SaMPaio pa-1050518359
221 aNTÔNia GlEicY GoNÇalVES da coSTa pa-1528342726
222 aNToNia JoSiNEidE coSTa da SilVa pa-1491069657
223 aNToNia lENilMa MENESES dE aNdradE pa-618789441
224 aNToNia railHEidE oliVEira PiNHEiro pa-1420096289
225 aNToNiETa alVES dE SoUSa pa-726986940
226 aNTÔNio aBENaTar cardoSo GoNÇalVES pa-37020939
227 aNToNio alEX Prado loBaTo pa-378052073
228 aNToNio aNdErSoN raMoS da SilVa pa-1057132220
229 aNToNio aQUilES SilVa doS SaNToS pa-1514640033
230 aNToNio cHarlES TorrES da SilVa pa-53133571
231 aNToNio cicEro PEiXoTo fErrEira pa-467774656
232 aNToNio claUdioS coSTa alfoNSo pa-1939274303
233 aNTÔNio clElToN da coNcEiÇÃo pa-431265286
234 aNToNio coUTo dE oliVEira NETo pa-1379504333
235 aNToNio doS SaNToS oliVEira JÚNior pa-1202778548
236 aNToNio EdUardo GoMES MoNTEiro pa-927329358
237 aNTÔNio EUdES fraGa dE QUEirÓZ pa-1734714474
238 aNToNio fErNaNdo GraNGENSE raSSY pa-1175120978
239 aNToNio fErNaNdo SoarES PErEira pa-1202165931
240 aNToNio iGo PalHETa SoEiro pa-14455138
241 aNToNio iSMaEl dE alMEida rEiS pa-366340342
242 aNToNio JoSiaN fErrEira dE alMEida pa-1988227907
243 aNTÔNio laErTE PErEira SoarES pa-1142088584
244 aNTÔNio lUcaS da SilVa SaNToS pa-1784079815
245 aNToNio MaGNo GoMES do liVraMENTo pa-1273796845
246 aNToNio Marco crUZ do roSario caNTao pa-1177330139
247 aNTÔNio Maria dE SoUSa pa-126145530
248 aNToNio PEdro calado ViEira pa-256111202
249 aNToNio PEdro MarTiNS ViaNNa NETo pa-2132531907
250 aNToNio rodriGo dE SoUSa MacHado pa-764788595
251 aNTÔNio SÉrGio rodriGUES doS SaNToS pa-1344113613
252 aNToNio SidNEY dE oliVEira fiGUErEdo pa-190815489
253 aPoENa riBEiro afoNSo pa-1865056445
254 ariadila Maiara crUZ SaNToS pa-121746043
255 ariádiNi dE MElo MENdES pa-360638678
256 ariadNE aSSUNÇÃo XaViEr pa-1995832258
257 ariadNE EliZaBETE BaTiSTa dE liMa pa-485735688
258 ariaNE do Socorro coSTa caldaS pa-493924356
259 ariEl BaHia da SilVa pa-514389524
260 arilSoN cordEiro do carMo pa-644992402
261 arilZa crUZ SaNToS pa-559783924
262 arKadEr lorraN rodriGUES MoNTEiro pa-1288163215
263 arlEilSoN cUNHa da coNcEiÇÃo pa-525790218
264 arlEY faBricio dE SoUSa fEiToSa pa-120514204
265 arliNdo fiGUEirEdo do roSário JÚNior pa-724755191
266 arloN oliVEira dE oliVEira pa-1892282406
267 arMaNdo araÚJo dE MENdoNÇa pa-1297739619
268 arMiNda SiMoNE da coSTa alMEida pa-334332813
269 arNaldo fariaS rodriGUES pa-36486783
270 arNaldo PiNTo MacEdo pa-32884546
271 arodiNEi Gaia dE SoUSa pa-187143195
272 arTEMio SoarES dE oliVEira pa-1910016972
273 arTHUr do NaSciMENTo loPES pa-1670563275
274 arTHUr EriK MoNTEiro coSTa dE BriTo pa-1956500953
275 arTHUr VicTor SoUSa dE MoUra pa-1707195909
276 arTUr dÓria MoTa pa-1151793644
277 aSSiS TadEU SilVa fiGUEirEdo pa-905091966
278 aSSociaÇÃo arTÍSTico cUlTUral olHo d’áGUa pa-1846056722
279 aSSociaÇÃo BalÉ folclÓrico da aMaZÔNia - BraSil pa-1594743781
280 aSSociaÇÃo BENEficENTE rEcrEaTiVa E cUlTUral UNidoS da SÃo roQUE pa-1153349597
281 aSSociaÇÃo carNaValESca a GraNdE faMilia pa-953975762

282 aSSociaÇÃo cUlTUral E ESPorTiVa dE NEGroS E afrodEScENdENTES da aMaZÔNia 
- acENa pa-470992802

283 aSSociacao cUlTUral PalHacoS TroVadorES pa-357556725
284 aSSociaÇÃo cUlTUral PEQUENa daMa pa-1955702758
285 aSSociacao cUlTUral UNidoS dE BraSilia - acUB pa-1226490469

286 aSSociaÇÃo dE USUárioS daS rESErVaS EXTraTiViSTaS da rESErVa EXTraTiViSTa MÃE 
GraNdE dE cUrUÇá pa-1859577511

287 aSSociaÇÃo doS aMiGoS do MUSEU MUNiciPal dE ParaUaPEBaS HilMar HarrY KlUcK pa-1906023553
288 aSSociaÇÃo doS filHoS E aMiGoS do ilE iYa oMi aSE ofa KarE afaia pa-2108030674
289 aSSociaÇÃo EdUcaTiVa rUral E arTESaNal da Vila dE JoaNE pa-676305408
290 aSSociacao filHoS da TErra pa-1695713601
291 aSSociaÇÃo folclÓrica cUlTUral cariMBÓ do Pará pa-1340197418
292 aSSociacao folclorica E cUlTUral coliBri dE oUTEiro pa-1706673004
293 aSSociacao rEcrEaTiVa BENEficENTE cUlTUral GaVioES da Vila pa-1101439639
294 aSSUcENa THaÍS da coNcEiÇÃo PErEira pa-260023520
295 aTHoS PiNHEiro coSTa JorGE pa-1673119825
296 aToMTi iaPENPraNrE BriTo pa-879491796
297 aUGUSTo cESar MiraNda NUNES -GUTo NUNES pa-1213440452
298 aUrilENE PErEira fErrEira pa-1876093811
299 aUriMar doS SaNToS loPES pa-2086849636
300 B MarQUES SaGica pa-2027355040
301 BarBara alVES SEPUlVrEda pa-19304539
302 BarBara BaTiSTa alVES -MEi pa-1715267302
303 BarBara BrENda SaNToS pa-1262278352

304 BárBara KarolYNNE YZaBEllE STEPHaNNY HafYElla MENdoNÇa SoarES pa-1419633860
305 BárBara MarTiNS VoN PaUMGarTTEN pa-1598878715
306 BarBara MUllEr daS NEVES pa-1303373898
307 BEaTriZ BEZErra MorBacH pa-824367249
308 BEaTriZ carNEiro da coNcEiÇÃo pa-968674227
309 BEaTriZ dE MiraNda pa-72066580
310 BEaTriZ PErEira SaNToS pa-58515773
311 BEaTriZ rEGiS GUiMaraES TEllES pa-2090790668
312 BElla PiNTo dE SoUZa pa-1297014704
313 BENEdiTa fraNciElE alHo PENa pa-2025427937
314 BENEdiTo Haroldo dE BriTo PErEira pa-1223090997
315 BENEdiTo rEiS doS SaNToS coSTa pa-859810989
316 BENoNES oTaVio dE SoUSa pa-959115072
317 BENTo GUSTaVo dE SoUSa PiMENTEl pa-1639761121
318 BErNardo oNÇa PrESTES pa-1224117233
319 BEZaliEl liMa dE lUcENa pa-498006514
320 BiaNca alVES coSTa pa-104578537
321 BiaNca da SilVa BaliEiro pa-680519557
322 BiaNca da SilVa caSTro pa-734256128
323 BiaNca dE araÚJo NEVES pa-824106434
324 BiaNca SEriQUE alMEida pa-2055797167
325 BiaNca SoUSa GrEGÓrio pa-227522584
326 BraYaN ricHEl TorrES calÇado pa-618113469
327 BraZ filHo aNGElo da SilVa pa-357413096
328 BrENa da GaMa frEiTaS pa-692108064
329 BrENda alicE da SilVEira GoMES pa-1546883238
330 BrENda caroliNa cardoSo da PaiXÃo pa-658146910
331 BrENda JUcYMara SoUZa dE MoraES fErrEira MEi pa-1218156495
332 BrENda PaES TEiXEira pa-185961988
333 BrENda YaSMiM doS SaNToS TaVarES pa-570933720
334 BrENdo SaNToS SaMPaio pa-519289469
335 BriSSa Maria raMoS dE oliVEira pa-1722716265
336 BrUNa alHo MariNHo pa-214279186
337 BrUNa aNGÉlica PErEira GUEdES - MEi pa-1985917324
338 BrUNa caroliNa dE alfaia riBEiro pa-1511434592
339 BrUNa dalila doS SaNToS caValcaNTE pa-1462953673
340 BrUNa Maria fErrEira dE SoUSa pa-1438369735
341 BrUNa Maria liMa MarTiNS pa-224911923
342 BrUNa MarTa aVElar fErrEira pa-984343327
343 BrUNa SUElEN SilVa BarroS pa-1725734701
344 BrUNo aMir SilVa VaScoNcEloS pa-1410519726
345 BrUNo daNiEl daS NEVES BENiTEZ pa-391556204
346 BrUNo diEGo fErNaNdES PErEira Pa-55311188
347 BrUNo do NaSciMENTo PENa pa-1117970119
348 BrUNo ErlaN oliVEira VaScoNcEloS pa-1569695620
349 BrUNo fariaS PEdroSo pa-346072540
350 BrUNo fErrEira dE MEdEiroS pa-2079781946
351 BrUNo GUilHErME doS SaNToS Borda pa-1621287936
352 BrUNo MaUÉS dE lEMoS BriTTo pa-736531010
353 BrUNo NErY doS SaNToS pa-1560465527
354 BrUNo PErEira do NaSciMENTo pa-1924761571
355 BrUNo rodriGUES da GraÇa pa-663211373
356 caio alEXaNdrE fErrEira dE SoUSa pa-1894173066
357 caio HENriQUE aGUiar dE JESUS pa-809169452
358 caio ViNiciUS aNdradE SaNToS pa-608690789
359 caMila BaSToS MacHado pa-342818655
360 caMila clEMENTE dE SoUZa BorGES - MEi pa-637657288
361 caMila dE fáTiMa SiMÃo dE MoUra alcÂNTara pa-1030994602
362 caMila do NaSciMENTo fialHo pa-2136387495
363 caMila fErNaNdES PErEira pa-1015254227
364 caMila lacErda BarBoSa pa-836425534
365 caMila SoUSa JacKSoN dE BarroS pa-2055849173
366 caMila YUri BriTo HoNda - MEi pa-167552095
367 caMilla cElESTE MENdES VElaSQUES pa-1775995043
368 caMillo HENriQUE NaSciMENTo dE MaToS pa-832624014
369 carla caroliNE da SilVa coSTa pa-238480136
370 carla dE SoUZa MacEdo fErrEira pa-2073662369
371 carla dENiSE BESSa dE BriTo pa-212597117
372 carla NaiaNa cardoSo caSTro pa-2057235897
373 carla SUElEM caSTro BaÍa pa-2125441249
374 carla SUEli caBral da SilVa pa-1362359079
375 carla SUEllEN caSTro BaÍa pa-512090237
376 carloS alBErTo alMEida SaNToS pa-1112008517
377 carloS alBErTo da SilVa lEÃo pa-1672082122
378 carloS alBErTo dE MElo BriTo JUNior pa-1172305990
379 carloS alBErTo MaciEl GoMES pa-709153535
380 carloS aNdrÉ cardoSo doS SaNToS pa-1651022424
381 carloS aNdrE NoGUEira riBEiro pa-911185450
382 carloS aNdrEY caScaES dE SoUZa pa-720099038
383 carloS clEiSoN PirES pa-539132349
384 carloS da coSTa alVES pa-111527093
385 carloS dE MaToS BaNdEira - MEi pa-2128072226
386 carloS dE MaToS BaNdEira JUNior pa-407158317
387 carloS do Socorro caBral foNSEca pa-213184380
388 carloS EdUardo coSTa XaViEr pa-383969588
389 carloS EdUardo dE BriTo pa-556709866
390 carloS EdUardo doS aNJoS PiNTo pa-1043565773
391 carloS EdUardo MorEira VEra crUZ pa-1423024795
392 carloS GaBriEl MorEira dE SoUSa pa-976020299
393 carloS HENriQUE coSTa MoNTEiroda pa-112317132
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394 carloS HENriQUE Garcia dE SoUZa pa-375234233
395 carloS HENriQUE oliVEira TaVarES pa-948740464
396 carloS HENriQUE rEiS doS aNJoS pa-1223220545
397 carloS JoSÉ GUTiErrEZ MENdES pa-1386270542
398 carloS JUNio caSTro corrEa pa-1775235835
399 carloS ValÉrio aGUiar GoMES pa-1032764578
400 carMEM lÚcia dE SaNToS MariNHo pa-1856765194
401 carMEM PENicHE pa-2093607772
402 caroliNE GoMES dE MiraNda pa-1937286978
403 caroliNE Sfair doS SaNToS pa-1719641986
404 caSSiaNE BEaTriZ BriTo daNTaS pa-1229187659
405 cáSSio alEXaNdrE SoUZa doS SaNToS pa-843749875
406 caTariNa Maria rodriGUES MaUES alVES pa-259586165
407 caTariNo da SilVa oliVEira pa-1782366907
408 caUÊ arTUr dE MoraiS ViaNa pa-1653138873
409 caVallEro ProdUÇÕES E EVENToS pa-1660222335
410 cEcilia NaSciMENTo fErrEira MEi pa-1043655191
411 cElSo WaldEM da SilVa SaNToS filHo pa-160216854
412 cENTro coMUNiTário doS MoradorES do coNJUNTo XiNGÚ i pa-249232057
413 cEZaMar dE oliVEira SErra JUNior pa-1852691829
414 cEZar aUGUSTo MacHado fErrEira dE SoUZa pa-6616121
415 cEZar EScÓcio dE faria JUNior pa-2081720074
416 cHarlEilSoN dE JESUS SaNToS pa-331392392
417 cHarlES cHriSTiE fErrEira riBEiro pa-2020527943
418 cHarlES daVid TElES do NaSciMENTo pa-725660543
419 cHarlES rocHa fariaS pa-1048835244
420 cHarllY roBErTo corrEa lEBrEGo pa-541254331
421 cHriSTiaN araÚJo da coSTa pa-1101976897
422 cHriSTiENE PErEira fraNco QUarESMa pa-2052501038
423 cHriSTiENE PErEira fraNco QUarESMa - MEi pa-39109708
424 cÍcEro dE oliVEira PEdroSa NETo pa-2113317648
425 cicEro dioNiSo doS SaNToS pa-980351837
426 cidErValdo alVES dE oliVEira pa-315680834
427 cilENE diaS dE liMa pa-1443359568
428 cilENE Maria da SilVa BaraTa pa-35245731
429 cirENE dE SoUZa PErEira pa-1357437130
430 ciro doS SaNToS croElHaS pa-2124859072
431 clara aliNE doS SaNToS PaNZEra pa-1911082644
432 clara MarQUES alMEida pa-487232092
433 clara MorBacH GaBY pa-1375337191
434 clara PErEira aMoriM - MEi pa-1409015202
435 clara PiNTo Nardi pa-414304984
436 clarTÉ SErViÇoS dE foTo E ciNEMa lTda pa-1482852870
437 cláUdia caroliNa MoUra MENdES pa-1864474776
438 cláUdia Maria SaNToS PENicHE pa-1194780836
439 claUdiMar SiQUEira caMPoS pa-211942121
440 claUdiNEia coSTa doS SaNToS pa-1384046161
441 claUdio fErrEira dE SoUSa pa-345093777
442 claUdio Marcio SaNTaNa da coSTa pa-1676192625
443 clEBEr aUGUSTo coSTa dE MElo - MEi pa-1194626884
444 clEBEr JorGE BarBoSa do NaSciMENTo pa-516594325
445 clEBEr SilVa dE oliVEira pa-913760537
446 clEidE NaSciMENTo da cUNHa pa-318831088
447 clEidSoN SEaBra dE alMEida pa-20573522
448 clEiTo Márcio SaNToS  PaNToJa pa-892044445
449 clEiToN aMaNcio fEliX pa-979863496
450 clENi Maria GUiMarÃES do liVraMENTo pa-246938378
451 clÉSio MaNoEl da coSTa WaNGaN pa-1140298500
452 clEUTo da SilVa BarBoSa pa-700641554
453 clEVErToN MoraES MarTiN S pa-297323730
454 clEYSoN rodriGUES aTaidE pa-845645236
455 clEYSoN rodriGUES aTaÍdE pa-1029874511
456 clEYToN PENa cardoSo pa-43296552
457 cloVES PErEira da SilVa JUNior pa-1830675738
458 colETiVo cUlTUral daNcE E rEcriE o MUNdo pa-182235459
459 colETiVo cUlTUral VEla NaVEGa pa-716234158
460 coMPaNHia aMaZÔNica dE filMES S/S lTda pa-68146456
461 criSTiaNo dE SoUZa aGUiar pa-441488871
462 criSTiaNo PaiVa MErcÊS pa-952687887
463 criSTiVaN da SilVa alVES pa-1226678461
464 cYNTia SUElEN da coSTa daMaScENo pa-977446539
465 d.a BoTElHo & BoTElHo lTda pa-1822882889
466 da TriBU pa-1911289455
467 daca SolUÇÕES EM TEcNoloGia pa-2060504861
468 daÉlEM Maria rodriGUES PiNHEiro pa-1639102484 
469 daiaNa lÚcia crUZ ViEGaS pa-1815199396
470 dairilaNi PaiXÃo dE SoUZa pa-479106320
471 daliaNE PaiVa dE SoUSa pa-1008705294
472 dalila rESENdE ParrEira pa-466344933
473 dalToN criSTiaN oliVEira dE arrUda pa-1438438961
474 dalToN fEliPE caMPoS doS SaNToS pa-63753006
475 dalToN GaSPariNo SaNToS SilVa pa-1374657200
476 dalVa dE JESUS ViEira pa-326758307
477 daMaScENo GrEGÓrio doS SaNToS pa-697225710
478 daMillES riBEiro SardiNHa pa-1824438506
479 daNiEl aNdrE fErrEira doS SaNToS pa-1499916559
480 daNiEl carValHo coSTa - MEi pa-1349954504
481 daNiEl coSTa PiNHEiro pa-1424807871
482 daNiEl da rocHa lEiTE pa-2095684343
483 daNiEl da rocHa lEiTE JUNior pa-886110004

484 daNiEl fErrEira dE oliVEiraiSa pa-1390993731
485 daNiEl JacoB BaroN coHEN pa-330476665
486 daNiEl lEÃo PErEira pa-1345444451
487 daNiEl PiMENTa fraNKliN loUrEiro pa-1114932272
488 daNiEl PiNTo MEirElES pa-174497082
489 daNiEl rodriGUES liMa pa-1292745039
490 daNiEla aNTUNES da SilVa pa-998022932
491 daNiElE doS SaNToS MiraNda pa-1587136387
492 daNiElla raMoS GaTiNHo pa-788367361
493 daNiEllE alMEida da SilVa dE SoUSa pa-550147442
494 daNiEllE dE SoUZa cHaVES pa-1028105490
495 daNiEllE dE SoUZa PErEira pa-1196750265
496 daNiEllE do Socorro filGUEiraS da SilVa pa-621652530
497 daNiElY MEirElES do roSário pa-1663141411
498 daNillo PiETro aZEVEdo craVEiro pa-1071101515
499 daNilo carValHo riBEiro pa-1511555309
500 daNilo da SilVa MoUra pa-1339028424
501 daNilo lEiTÃo da SilVa pa-294043530
502 daNilo roSa doS rEMEdioS pa-1577508965
503 daNilSoN TaVarES fEliX pa-1212668358
504 daNNiEl liMa araUJo pa-117356991
505 daNNoEllY cHiSTiNNY SilVa cardoSo pa-1890301629
506 darciEllY da SilVa cardoSo pa-1382386397
507 dario rafaEl GÓMEZ pa-462461537
508 darlaN BorGES BarBoSa pa-1053293776
509 darlaN SilVa PiNHEiro pa-856132897
510 darlEY darlEN SoUZa da SilVa pa-2059462622
511 darliSSoN dUarTE NoGUEira pa-1743423199
512 daVi aMoriM BaTiSTa da SilVa pa-1842537899
513 daVi BraZ dE SoUZa TraSPadiNi pa-993168239
514 daVid PacHEco MaGNo filHo pa-63100519
515 daVidSoN da coSTa rEiS pa-550670974
516 daYaNa MaNaSSES riBEiro SilVa pa-1965480312
517 daYaNE rEGiNa GoMES lacErda pa-1826396259
518 daYSE fáTiMa addario dE alMEida pa-1747180197
519 dÉBora daiSE loBo SENa pa-647026897
520 dÉBora MarciÃo doS SaNToS pa-453414812
521 dEidiaNE SalES da cUNHa MaGalHÃES pa-2081396102
522 dEiSE riBEiro PaNToJa pa-1022085027
523 dEiSEaNE Gaia foNTES pa-615566970
524 dEiSY criSTiNa dE SoUSa roSSaTo pa-518631973
525 dEiVid PErEira dE oliVEira pa-1644422294
526 dEiZE criSTiNa MarQUES raiol pa-1673394343
527 dEiZiaNE lEal caBral pa-1629283384
528 dÉlio SaraiVa doS SaNToS pa-147118985
529 dENEr JoSÉ GioVaNiNi pa-1683263008
530 dENilcE raBElo BorGES pa-1772743397
531 dENilSoN BaTiSTa rodriGUES fErrEira pa-1229629636
532 dENilSoN da SilVa rodriGUES pa-315613406
533 dENiSE aParEcida rodriGUES pa-1099336627
534 dENiSE ESPÍNdola carValHo pa-1857061013
535 dESSirrÉ  fiGUEirEdo MarciÃo pa-1384095953
536 dEYSE aNE riBEiro MariNHo pa-300456741
537 diaNE do Socorro lEal doS SaNToS pa-1694233834
538 diEGo alaNo PiNHEiro pa-2105341054
539 diEGo alESSaNdro SilVa doS SaNToS pa-2034366835
540 diEGo aQUiNo caValcaNTE GoNcalVES - MEi pa-755946145
541 diEGo arTHUr PiNHEiro BaTiSTa pa-1230613518
542 diEGo aTiE fadUl pa-11659947
543 diEGo cardoSo XaViEr pa-1536148727
544 diEGo dE alMEida NaSciMENTo pa-1570423701
545 diEGo dE SoUZa diaS pa-862761411
546 diEGo dUarTE BorGES pa-1665050886
547 diEGo GUiMarÃES SaNToS pa-681507575
548 diEGo liMa TEiXEira pa-2033685487
549 diEGo PaTricK SoUSa GodiNHo pa-955639303
550 diEGo rEiS cHaVES pa-1444456682
551 diEGo XaViEr loPES pa-1768850006
552 dilBErTo fariaS dE oliVEira ii pa-2138041509
553 dilSoN NÓBrEGa da SilVa pa-209637170
554 dioGo doS aNJoS doS SaNToS pa-1439008653
555 dioGo JorGE BriTo craVEiro pa-1093002781
556 dioVaN doS SaNToS alMEida pa-1010669068
557 dircElia dE NaZarE SoUSa MoraES pa-1368322156
558 doNoVaN daVid PEdroSa VillalBa pa-1634319578
559 doriNÊS cHaVES NaSciMENTo pa-1422370919
560 doUGlaS BorGES NUNES pa-196275034
561 dUlcilENE GoMES cardoSo pa-1289416269
562 dUrciVal BEZErra dE oliVEira JUNior pa-1238534359
563 dYoGo dE PaiVa Maia pa-1169345534
564 E. S. W. dE MENEZES EVENToS pa-1857289304
565 EdilaNE doS SaNToS oliVEiradiEGo pa-1605761529
566 EdilENE do Socorro SilVa da roSa pa-1514077667
567 EdilENE liSBoa MarTiNS pa-1400866093
568 EdilSoN aGEliN doS SaNToS pa-1593284036
569 EdilSoN dE SoUZa PErEira pa-27851137
570 EdilSoN JoSE caSTro SilVa pa-952800858
571 EdiMar aUGUSTo SaNToS da SilVa pa-1288561768
572 EdiNaldo alMEida dElGado pa-1890098499
573 EdiNEa do carMo SMiTH pa-2021975678
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574 EdiVaN MarTiNS GalVÃo pa-1353748547
575 EdiVaNEi EdElMiro NaSciMENTo da SilVa pa-2018174083
576 EdiVÂNia da GalilEia alVES cÂMara dE aNdradE pa-1587658458
577 EdMilSoN cadETE caValcaNTE pa-1503182371
578 EdMir doS SaNToS NoBrE pa-1084358638
579 EdNa lÚcia GoMES E SilVa pa-154447073
580 EdNa Maria alVES diaS pa-1180345078
581 EdNElSoN SilVa carValHo pa-1540204943
582 EdNElSoN ViEira doS SaNToS pa-101886068
583 EdNEY do laGo SilVa pa-578593750
584 EdSoN coSTa dE liMa pa-506439397
585 EdSoN doUGlaS diaS da SilVa pa-1159772230
586 EdSoN JUNior liMa dE SoUSa pa-1856869155
587 EdSoN oliVEira doS SaNToS pa-83206958
588 EdSoN raiMUNdo doS PaSSoS BarradaS pa-1000388958
589 EdSoN SilVa BarBoSa pa-1082174564
590 EdU da SilVa coSTa pa-1210047077
591 EdUarda falESi dE caNTUária - MEi pa-1313464711
592 EdUarda rafaEla da SilVa TraVaSSoS pa-1312615191
593 EdUardo aSSUNÇÃo BarBoSa pa-569030151
594 EdUardo aUGUSTo aZEVEdo rodriGUES dE SoUZa pa-734899602
595 EdUardo aUGUSTo dE PaUla pa-1270579920
596 EdUardo oScariNo MarTiNS daS NEVES pa-268812922
597 EdUardo raMiro da SilVa TraVaSSoS pa-1354531923
598 EdUardo VEraS NaSciMENTo pa-214217060
599 EdValdo oliVEira dE aQUiNo pa-689488509
600 EdValdo PiNTo PErEira dE SoUZa pa-994547865
601 EdVaNdEr dE SoUSa VEiGa BaTiSTa pa-1818998743
602 EdVaNir da SilVa fraNÇa pa-243176667
603 EdY SErGio da NoBrEGa rEiS pa-1371197658
604 ElaiNE aNdradE arrUda pa-1055035399
605 ElaiNE BraGa da SilVa pa-1804392616
606 ElaNE daS cHaGaS BarroS pa-1538385205
607 ElBEr HENriQUE MarcET da SilVa pa-932030239
608 EldEr MoNTEiro fErNaNdES pa-104201571
609 EldEr oTaVio SaNToS aGUiar JUNior - MEi pa-928765320
610 ElEN criSTiNa dE SoUZa rodriGUES pa-544057870
611 ElEN dE JESUS MacHado dE oliVEira pa-447783793
612 ElEN dÉBora rodriGUES TEraN pa-516474512
613 ElEN PaTrÍcia GoMES da rocHa pa-1754377076
614 ElENara PErEira VENTUra GUaJaJara pa-664052656
615 ElESoN JEaN dE BarroS alVES pa-900901120
616 Eli riBEiro cHaVES pa-1903815257
617 EliaNa rENE TriNdadE dE carValHo pa-361757526
618 EliaNE carValHo MoUra pa-1548537587
619 EliaNE doS SaNToS carNEiro pa-623434626
620 EliaNE NaZarÉ ViaNNa GoMES pa-1818920462
621 EliaNi GalVÃo fErrEira pa-1611379454
622 EliaS cadETE caValcaNTE pa-1220080628
623 EliaS MoraES da SilVa pa-1181781462
624 EliaZiBE NUNES dE liMa pa-1839906705
625 EliEl raBElo daS cHaVES pa-506836837
626 EliElToN alVES aMador pa-2071168765
627 EliEZEr aNdradE dE aBrEU pa-813340829
628 ElilETE MaciEira TriNdadE pa-527294089
629 EliSaMa MacEdo rodriGUES pa-1906426517
630 EliZaBETH lEiTE PaNToJa pa-543864916
631 EliZaNGila ElEUTÉrio dEZiNcoUrT pa-549489741
632 EliZETE SoUZa MElo pa-1743558961
633 EliZEU GoMES dE oliVEira pa-1723900053
634 EllEN criSTiNa SErrÃo acioli pa-812892173
635 ElMara Maria coSTa PErEira pa-1963431259
636 EloYSa fErNaNdES fiGUEirEdo pa-1015198936
637 ElSoN raMoS dE liMa pa-2066481108
638 ElToN coSTa doS SaNToS pa-994608237
639 ElToN da coNcEiÇÃo da foNSEca pa-72463955
640 ElToN JHoNNY frEiTaS da SilVa pa-1348330426
641 ElVES dE SoUSa coSTa pa-1667335942
642 ElViS KlEBEr MENEZES QUEiroZ pa-512465011
643 ElY rEGiNa PErEira rodriGUES pa-129669450
644 EMaNUEl SaNToS dE caSTro pa-10981699
645 EMErSoN JoSE loBaTo coElHo pa-1791989657
646 EMErSoN PErEira alMEida - MEi pa-1684316283
647 EMillY dE araÚJo MoUra pa-252745188
648 ENEida dE alMEida MElo pa-1249430079
649 ENoQUE PaUliNo dE SoUZa JUNior pa-1790238776
650 Eric caMPoS alVarENGa pa-193645400
651 Eric MoraES BorGES pa-1117180585
652 Erica corrEa dE SoUSa pa-438611850
653 EriK PaiVa loPES pa-217563191
654 EriKa dE SoUZa MorHY pa-437512673
655 EriKa MaYaNE BoNifácio raMoS pa-1076417827
656 ErlES alMEida fErrEira pa-9038256
657 ErVErToN fiGUEirEdo pa-1893061574
658 EScola dE SaMBa da MaTiNHa pa-1589896611
659 ESTEVaM corrEa do NaSciMENTo pa-399499829
660 EUNicE coSTa rEY pa-1370196197
661 EVa SHirlEY MoNTEiro KodaNi lUNa pa-717023823
662 EVair alMEida fErrEira pa-523810854
663 EValdo fiGUEirEdo fariaS pa-641200937

664 EValdo TorrES lEÃo JUNior pa-1437527506
665 EVaNdro JorGE BÔa MorTE da coSTa pa-576440564
666 EVaNdro JoSÉ raMoS dE MESQUiTa pa-1533733277
667 EVaNildo do Socorro MErcÊS dE criSTo pa-86021355
668 EVEliN loiSE do Mar BarroS pa-1807273212
669 EVEliN ViTÓria oliVEira lUcHi pa-1602739143
670 EVElliN WUaNE raBElo da lUZ pa-863297944
671 EVENilSoN PErEira dE SoUSa pa-1983497069
672 EVEraldo MoraES cordEiro pa-1579596299
673 EVErSoN BorGES do NaSciMENTo pa-56140849
674 EVErSoN cESar coNcEiÇÃo MElo - MEi pa-21797211
675 EVErToN lUiZ ViaNa do aMaral pa-812883960
676 EVErToN PoNTES da SilVa MiraNda BElo pa-51838088
677 EVErToN THiaGo oliVEira araUJo pa-198086404
678 EVilaNGEla da SilVa liMa pa-1522261969
679 EWErToN VaZ da SilVa pa-760069129
680 EYdi rEJaNE da coSTa fErrEira pa-1983768101
681 EZEQUiEl BarBoSa da SilVa pa-1958734826 
682 faBBio dE caSSio SilVa da foNSEca pa-2106299165
683 faBio aUGUSTo da SilVa coSTa pa-1729950797
684 fáBio da SilVa liMa pa-1610866051
685 fáBio dE oliVEira BarBoSa pa-1262198304
686 faBio laNcaSTEr MilHoMEM cHaVES JUNior pa-2066675996
687 faBio liMa MoNTEiro pa-760077760
688 faBio lUÍS ModESTo cardoSo pa-1687475989
689 faBricio alVES da SilVa pa-1184684442
690 faBrÍcio cardoSo BorGES pa-1031847459
691 faBricio daNiEl NaSciMENTo doS SaNToS pa-689634864
692 faBrÍcio foNSEca fiGUEira pa-629120355
693 faBricio GalÚcio MarQUES pa-45218779
694 faBrÍcio NoGUEira dE alBUQUErQUE pa-1926945577
695 fEliPE araÚJo dE MElo pa-562875740
696 fEliPE aUGUSTo SErra cordEiro pa-2098110665
697 fEliPE BaNdEira NETTo pa-1727963002
698 fEliPE coSTa dE alMEida pa-1605099237
699 fEliPE fiGUErEdo dE caMPoS riBEiro pa-1041626873
700 fEliPE HEWiWElKYSaN dE caMPoS SolaNo pa-2024046768
701 fEliPE MoZarT BorGES dE carValHo pa-349229297
702 fEliPE oliVEira BriTo pa-862317345
703 fEliPE SilVa da SilVa pa-2073810711
704 fErNaNda da VEra crUZ dE oliVEira pa-347833266
705 fErNaNda dE aBrEU lUcENa ViaNa pa-1263912186
706 fErNaNda dE SoUZa E SilVa pa-1659698967
707 fErNaNda ElEUTÉrio dEZiNcoUrT SoUSa pa-2078386421
708 fErNaNda fErrEira cHaVES pa-1144557126
709 fErNaNda MiraNda frEiTaS pa-1034655667
710 fErNaNda rENaTa do carMo BraSil pa-1382018885
711 fErNaNda TaMiE iSoBE liMa pa-2035938126
712 fErNaNda ValÉria da rocHa SoarES pa-8572971
713 fErNaNdo corrÊa da coSTa JUNior pa-200602177
714 fErNaNdo da SilVa SarMENTo pa-1172089065
715 fErNaNdo doUGlaS acacio da coSTa pa-996724082
716 fErNaNdo liMa MoNTEiro pa-332170613
717 fErNaNdo SilVa dE oliVEira pa-1127583661
718 fiaMa rodriGUES SilVa pa-825409988
719 filiPE laNHEllaS da SilVa pa-1938878791
720 filiPE MoraES dE aZEVEdo coSTa pa-1865530246
721 filiPE NaSSar larÊdo pa-583434769
722 filliPE aUGUSTo rodriGUES coSTa  - MEi pa-1195361099
723 flariJaNE do Socorro doS SaNToS PaiVa pa-209292483
724 flaVia aNJoS dE aNdradE pa-5815644
725 flaVia fErNaNda coNcEiÇÃo dE liMa pa-1362226070
726 fláVia PaUla da SilVa UcHÔa pa-2114361017
727 fláVio fErNaNdES dE SoUSa pa-1179094382
728 flaVio GilBErTo BarBoSa SalES pa-1087110969
729 fláVio JÚNior aMaral do NaSciMENTo pa-1394594556
730 fláVio raMoS MorEira da coSTa pa-261007619
731 flodoaldo MorEira doS SaNToS pa-452429109
732 foNSEca & PaES lTda pa-1450675743
733 fraNciEllY doS SaNToS raMoS dE Sá pa-277805569
734 fraNciElMa Maria aSSUNÇÃo BriTo pa-1180494972
735 fraNciNalVa rodriGUES NaSciMENTo pa-1192726264
736 fraNciNETE coSTa BoTElHo pa-1475920
737 fraNciS dE aSSiS WEil alBUQUErQUE coSTa pa-500228570
738 fraNciSca darlENY SoUSa doS SaNToS pa-1320865021
739 fraNciSca TaVarES MarTiNS pa-1720620857
740 fraNciSco aNTÔNio dUarTE pa-65849026
741 fraNciSco arTHUr SaNToS dE oliVEira pa-1865255474
742 fraNciSco aTaNaSio dE MoraiS JUNior - MEi pa-1726849903
743 fraNciSco cardoSo fEiToSa pa-500403410
744 fraNciSco cESar dE oliVEira SilVa pa-266126745
745 fraNciSco cHaVES riBEiro pa-2045431120
746 fraNciSco dE caNiNdÉ GUiMarÃES PiMENTEl pa-413505976
747 fraNciSco dE MoraES lEÃo pa-385005219
748 fraNciSco doS SaNToS coSTa pa-274180849
749 fraNciSco EdilBErTo BarBoSa MorEira pa-2100745884
750 fraNciSco EWErToN alMEida doS SaNToS pa-509647622
751 fraNciSco GUiMarÃES do roSário pa-1394184876
752 fraNciSco PaUlo da SilVa MiraNda pa-1318297400
753 fraNciSco PiNTo MENdES pa-2001532962
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754 fraNciSco rodriGUES alVES filHo pa-1212002913
755 fraNciSco SalES dE caSTro PErEira pa-260806861
756 fraNciSco SoarES cHaGaS NETo pa-1892134863
757 fraNciSco TiaGo GoMES da coSTa pa-1777071146
758 fraNciSco WillaME dE MoraiS filHo pa-1192536128
759 fraNciSco XaViEr PErEira doS SaNToS pa-1565434255
760 fUNdaÇÃo dE iNTEGraÇÃo aMaZÔNica pa-535884858
761 GaBriEl BENTES PEiXoTo pa-1390326152
762 GaBriEl darWicH lEal MiSi pa-1445503581
763 GaBriEl dE JESUS PaiVa Maia pa-359629809
764 GaBriEl diETricH MacHoWSKi MarTiNS pa-351723159
765 GaBriEl doS PaSSoS GaYa pa-1594149486
766 GaBriEl doUGlaS SaNTiaGo aMaral pa-595439457
767 GaBriEl MiraNda da SilVEira pa-650377560
768 GaBriEl PErEira da SilVa SaNTiaGo pa-303554670
769 GaBriEl PiNHEiro MENdoNÇa SaNToS pa-1225304236
770 GaBriEl rEGo licaTa pa-2067446107
771 GaBriEl rocHa cUNHaW pa-1124893732
772 GaBriEl SaNToS dE SoUSa pa-621251196
773 GaBriEl VicTor PorTal loPES pa-1866578503
774 GaBriEla PESSoa MoNTEiro pa-55047260
775 GaBriElE dE oliVEira MarTiNS pa-660596544
776 GaBriEllY alcÂNTara cardoSo - MEi pa-1128240957
777 GEaN filiPE SilVa TaVarES pa-903515337
778 GEaNE dE liMa GaMa pa-1199697938
779 GEaNE SoUZa dE oliVEira pa-1068407893
780 GEilSoN doS SaNToS SilVa pa-1983230695
781 GENiElSoN loPES MarTiNS pa-1674180913
782 GENilSE BriTo riBEiro pa-190429206
783 GENiVal crEScENcio dE SoUZa pa-1106439358
784 GEoNES JacKSoN ViEia dE SoUSa pa-1660544477
785 GEorGE aUGUSTo GoMES MoNTEiro pa-1766500513
786 GEorGE liMa da coSTa NETo pa-1604499828
787 GEoVaNa rENaTa dE SoUSa fErrEira pa-989171000
788 GEoVaNE SilVa BElo pa-604034541
789 GEoVaNE SilVa MaXiMo pa-1554358846
790 GErÔNiMo carNEiro fErrEira pa-1122405417
791 GErSoN GUiMarÃES da SilVa pa-583511685
792 GErSoN roBErTo SilVa fiGUEirEdo pa-495552993
793 GErSoN TadEU TElES E TElES pa-732414191
794 GÉSSica PaMEla doS PaSSoS cardoSo corrEia pa-1501882626
795 GÉSSica SilVa dE SoUSa pa-262993936
796 GilENo Marco fUrTado foiNQUiNoS pa-152217080
797 GilGra caTariNa NoroNHa TaVarES pa-260621703
798 GilMa iSaBEl r. d’aQUiNo pa-676122368
799 GilMa iSaBEl rEGo d’aQUiNo pa-143631826
800 GilMar aSSUNÇÃo da SilVa pa-1009760596
801 GilMar coSTa XaViEr pa-158901107
802 GilVaN fErrEira dE SoUZa pa-1372378707
803 GilVaNE SilVa dE MaGalHaES pa-2016063354
804 GilZEPP fErNaNdo MarQUES MoNTEiro pa-1784730379
805 GioVaNE ViEira dE SoUZa pa-1017221700
806 GiScElE SaNToS daMaScENo pa-198895119
807 GiSElE caSTro coSTa GoMES pa-413838729
808 GiSElE da SilVa fiGUEira pa-154986864
809 GiSElE do Socorro dE araÚJo rodriGUES pa-760979420
810 GiSElE GoNÇalVES NoGUEira pa-1273231726
811 GiSEli Gaia da SilVa SaGica pa-868478028
812 GiSEllY loBo aMaral pa-156734018
813 GiSSElE VaNESSa TEiXEira da SilVa pa-1758314065
814 GiZElE criSTiaNE doS SaNToS roSSi pa-1409480824
815 Gláfira foNSEca lÔBo GoNÇalVES pa-186243553
816 GlaUcia frEirE dE oliVEira pa-2042097029
817 GlaUcia PiNTo fErrEira pa-1883303377
818 GlaYdSoN roBErTo MESQUiTa pa-1029618329
819 GlEcia da SilVa SoUSa pa-2089801838
820 GlEdSoN lUiZ dE MESQUiTa fErrEira pa-1612170127
821 GlEicE BraGa rEiS BarBoSa pa-2063188093
822 GlEiciaNE PErEira dE SoUZa fariaS pa-2122170288
823 GlENda coNSUElo BiTTENcoUrT fErNaNdES pa-83680667
824 GlENiSoN doS SaNToS JUSTiNiaNo pa-1182917877
825 GlENN H SHEPard Jr pa-397409021
826 GlEYcE MoNTEiro dE oliVEira pa-365885997
827 GraciNEia doS SaNToS araÚJo pa-338279654
828 GraZiEla riBEiro BaENa pa-563647392
829 GrEicY HÉlEN doS SaNToS BarrEiroS pa-998898858
830 GrUPo cUlTUra rEGioNal iaÇá pa-750444014
831 GrUPo cUlTUral E folclorico raiZES N’aTiVa pa-107519408
832 GrUPo cUlTUral fraNciSco oliVEira pa-348833568
833 GrUPo dE TEaTro PalHa pa-382897806
834 GrUPo folHaS dE PaPEl pa-361405654
835 GUaracY BriTTo JUNior pa-1311024217
836 GUido coUcEiro EliaS pa-2100620105
837 GUilHErME da SilVa SaNTaNa pa-422620410
838 GUSTaVo aUTraN rodriGUES pa-1760601598
839 GUSTaVo SaBoia dE oliVEira pa-229111077
840 GYSEllE KolWalSK crUZ dE liMa pa-1668597150
841 GYSllENE dE araUJo coElHo pa-271487972
842 HailToN oliVEira da crUZ pa-1044506732
843 HaliNa criSTiNa MoraES PErEira pa-1114041739

844 HaNdEl alcÂNTara da SilVa - MEi pa-1169195760
845 HaNNa lorENa aBrEU da SilVa pa-768058495
846 HaNS caMarGo VarGaS MaGNo E SilVa pa-663355026
847 HarlEY caSTro coNcEiÇÃo pa-910591202
848 Haroldo GoNZaGa PoNTES BaraNda filHo pa-832042524
849 HEdEr SoarES aZEVEdo pa-1616479864
850 HEiTor iVaNildo SaNToS carNEiro pa-692714208
851 HEiTor WilSoN caMPoS loBaTo pa-1348568713
852 HElEN JacQUEliNE dE oliVEira aSSUNÇÃo pa-1484622438
853 HElENa rENaTo dalfrE pa-86364116
854 HEliNo cHaVES NUNES pa-1551494394
855 HEloiSa BarBi PErUcEllo pa-1282386139
856 HEloiSa SilVa dE alcÂNTara pa-1360512365
857 HEloiZE rodriGUES MiraNda pa-1186590662
858 HEraldo caloS SilVa doS SaNToS pa-404218843
859 HEraldo MEira rEáTEGUi pa-387706193
860 HErloN PUrEZa lEiTÃo pa-1976277698
861 HErMES caldEira rEGo pa-1897647231
862 HErMÍNia lENa dE SoUZa PErEira pa-1346863112
863 HEVErSoN MarKUS da SilVa BarBoSa pa-749780815
864 HEVErToN lUiZ do aMaral MoraES pa-472691321
865 HiGor rodriGo frEiTaS dE oliVEira pa-722587156
866 HiGor ToHaNY PiNHEiro SilVa pa-1886315115
867 Hilda da SilVa doS SaNToS pa-1922940684
868 HTa SHaMaXY SoarES liMa pa-1881515968
869 HUGo JoSÉ SoarES doS rEiS pa-2096680407
870 HUGo lEoNardo araUJo pa-1679610601
871 HUGo lUiZ dE SoUZa pa-356512353
872 HUMBErTo da cUNHa SoUZa JUNior pa-750369538
873 iaGo BarBoSa da coSTa pa-790804406
874 iara MoNica coUTiNHo dE oliVEira pa-1342825923
875 iaSMiN BarBoSa dE oliVEira pa-56007052
876 Ícaro rafaEl MESQUiTa dE oliVEira pa-1175714130
877 idaiaNa SoUSa da Hora pa-1354611706
878 iGor BarBoSa MarQUES pa-1136036008
879 iGor loPES da SilVa pa-1864280157
880 iGor MoUra da SilVa pa-1326435613
881 iGor oliVEira da SilVa pa-2013761188
882 iGor SilVa dE BarroS pa-1148491452
883 ila Maria PErEira falcÃo pa-1902888673
884 iNÃ fraNKliM rEiS Maria pa-1642395602
885 iNaiá PaES SiQUEira pa-1618014491
886 iNdaiá frEirE da SilVa pa-1081253822
887 iNdira BarBara liMa aMaZoNaS pa-304258953
888 iNÊS SiQUEira fErNaNdES pa-3127655
889 iNÊS SoUSa fErNaNdES pa-178297614
890 iNGrid coSTa da SilVa pa-691778599
891 iNGrid GoMES dE frEiTaS pa-465630420
892 iNSTiTUTo dESENHaNdo o fUTUro- idf pa-1119533635
893 iNSTiTUTo Joao JoSE GEraldo pa-441904787
894 iNSTiTUTo NoVa aMaZÔNia-iNÃ pa-1552792628
895 iracElia cardoSo alVES pa-1254862098
896 iraN Marcio liMa da coNcEiÇÃo pa-1411568263
897 iraNdilVa MiraNda daNTaS pa-110271174
898 irENE Maria alMEida dE alMEida pa-593593771
899 irlaN caMPoS PaNToJa pa-1504624615
900 irlaNildES Maria fiGUEira da SilVa pa-1459419798
901 irlEidE SoarES da SilVa pa-299229178
902 iSaBEl criSTiNa dE SoUZa VENTUra pa-2074541030
903 iSaBEla caNTo pa-1781965779
904 iSaBEla dE BriTo liMa pa-2088341623
905 iSaBEla dE fáTiMa do laGo ViEira pa-27577942
906 iSaBEla SalES WaNdErlEY pa-1780584501
907 iSaBElla BriTo doS SaNToS pa-1741997865
908 iSaBElla ValENTiNa coNcEiÇÃo BarroS pa-169527004
909 iSaBEllE criSTiNa dE SoUSa fErrEira pa-1868731711
910 iSaBEllY daS GraÇaS coSTa coElHo pa-1473752800
911 iSadora ocTaVia frEdErica aUGUSTa aVErTaNo rocHa pa-258730002
912 iSaiaS dE oliVEira SiQUEira pa-387948104
913 iSaU coElHo lUZ pa-1193719886
914 iSMaEliNo GoÇalVES fiGUEirEdo JUNior pa-2010507075
915 iSraEl aNdradE oliVEira pa-331520203
916 iTalo adriaNo MoraES dE frEiTaS pa-1344775475
917 iTaMar cardoSo dE caSTilHo pa-1560059834
918 iTaYaNNa BiaNca fErrEira MEirElES pa-87019250
919 iVaN carloS fariaS SarMENTo pa-533457721
920 iVaN doS SaNToS JaNGoUX pa-2120019121
921 iVaN oEiraS PirES pa-142327313
922 iVaNa THariNY dE liMa lEal pa-999611872
923 iVaNda coSTa doS SaNToS pa-1888720570
924 iVaNdro SErGio fariaS SarMENTo pa-359848016
925 iVÂNia doS SaNToS NEVES pa-1945544583
926 iVaNY SoUSa liSBoa pa-1273428671
927 iVo fErrEira rEiS pa-843703567
928 iVoNE Gaia MaUÉS pa-1105316282
929 iZaBEl criSTiNa rocHa aNdradE pa-14657352
930 iZaBEl dE SoUZa cHaVES pa-713871460
931 iZaBEl GoMES dE arrUda pa-267966464
932 iZaBEla loBaTo MarÇal pa-2023004896
933 iZaBElla KarEN rodriGUES dE SoUSa pa-811369298
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934 iZaBElla PaNToJa rocHa pa-1761394723
935 iZElloN da SilVa PiNTo pa-2134044510
936 iZoNETE QUarESMa fEio pa-1286506058
937 JaciaNE rodriGUES rocHa pa-590710786
938 JacirENE do ESPiriTo SaNTo alVES Garcia pa-1241639569
939 JacKEliNE ElHaGE carNEiro SaNToS pa-2007168497
940 JacKSoN doUGlaS SaNTaNa fErrEira pa-525396853
941 JacoB MarTiNS cErQUEira filHo pa-1234170252
942 JacQUEliNE doS SaNToS SilVa - MEi pa-219988914
943 JacQUEliNE KEli dE MiraNda carValHo pa-927067967
944 JacQUES iVaN GEorGES JaNGoUX pa-576384026
945 JadEr GilVaNE SoarES doS rEiS pa-1664023769
946 JadYlSoN SilVa dE araÚJo pa-621986901
947 JaErli caMPoS da SilVa pa-1494413644
948 JailES PiMENTEl doS rEiS pa-1164227375
949 JaiME aZEVEdo carValHo pa-221837009
950 JaKcElENE dE JESUS BarBoSa SilVa VilHENa pa-1597604144
951 JaMilE caroliNE aNdradE coNcEiÇÃo pa-300933685
952 JaMilE MacEdo da SilVa pa-2014034892
953 JaMillE JESSica BilBY BaiMa rEiS pa-2051444975
954 JaNES SilVa SaNToS pa-1863299174
955 JaNETE coNcEiÇao TEiXEira MiraNda TEiXEira - MEi pa-1658254422
956 JaNETE do Socorro SacraMENTo fErrEira pa-228904892
957 JaNETH BrUNa SoUSa MarciÃo pa-1597673350
958 JarBaS alVES dE carValHo E SilVa pa-160691378
959 JaSMiNa SoUZa da coSTa pa-1459019137
960 JaSMiNNE da SilVa aMaral pa-1406316127
961 JaYdSoN caldaS doS SaNToS pa-376819228
962 JaYME JoSÉ PoNTES NETo pa-185858503
963 JEaN fEliPE caMPoS da SilVa pa-1527499148
964 JEaN fErrEira da SilVa pa-503419777
965 JEaN GoMES NEGrÃo pa-936700439
966 JEaN PaTricK da coNSolaÇÃo pa-723376510
967 JEaN SoUZa do ESPiriTo SaNTo pa-758829796
968 JEffErSoN aNdricK MoraES da SilVa pa-982293294
969 JEffErSoN caBral SilVa pa-1095733990
970 JEffErSoN cardoSo ViaNa pa-979107000
971 JEffErSoN fErNaNdES daNTaS pa-395362270
972 JEffErSoN PaiVa dE SoUSa pa-624332492
973 JEfTEr NErY PiNTo da SilVa pa-1171100742
974 JENiffEr caroliNE SaNTiaGo SoarES pa-923897268
975 JENiffEr Yara JESUS da SilVa pa-79281779
976 JENilSoN coNcEiÇÃo doS SaNToS pa-1023594060
977 JEoKEVESSoN da SilVa SoUZa pa-381867030
978 JESSica caMPoS da MoTa pa-1147657211
979 JESSica da SilVa BriTo pa-1496377390
980 JÉSSica do Socorro lEiTE corrÊa pa-1270217280
981 JESSica frEirE riBEiro pa-2105455949
982 JESSica roBErTa liMa SilVa pa-632728138
983 JESSica rodriGUES da SilVa pa-1732108909
984 JEYSoN MicHEll da coSTa BorGES pa-206814356
985 JHEiME MaToS dE SoUSa pa-1611372223 
986 JHENYffEr laViGNEr fariaS da SilVa pa-1382256000
987 JHESSica KaSSiaNE do carMo VaScoNcEloS dE oliVEira pa-1867688417
988 JHoN aNdErSoN diaS coliNS pa-313382355
989 JHoN KlEBEr MoraES MarTiNS pa-1068035639
990 JHoN MaiK MoraES Garcia pa-391615252
991 JHordaN caldaS alVES pa-2020921853
992 JiMMY lUiZ GoES coNcEiÇÃo pa-849799517
993 JÓ SErrÃo da coSTa pa-213250411
994 JoaNa cHaGaS da SilVa pa-1994110577
995 JoaNa lUciMara liMa raMoS pa-1602601640
996 JoaNNa Sara raBElo SaraiVa pa-936370364
997 JoÃo alVES doS rEiS pa-917550288
998 JoÃo aUGUSTo TaVarES rodriGUES pa-2071325965
999 JoÃo BaTiSTa MoraiS QUadroS pa-792900778
1000 JoÃo BoSco fErrEira GUiMarÃES pa-599561498
1001 JoÃo da SilVa loPES pa-334229077
1002 JoÃo dE dEUS GarcEZ SilVa JUNior pa-230135869
1003 JoÃo dE liMa SaNToS pa-737721007
1004 JoÃo do ESPÍriTo SaNTo liMa MalcHEr JUNior pa-975947648
1005 Joao EdilSoN PiNHEiro do roSário pa-2015288576
1006 JoÃo GaBriEl carValHo PiNHEiro pa-1243150847
1007 JoÃo lENiNE dE SoUZa SaNToS pa-867366870
1008 JoÃo PEdro aUGUSTo dE PaUla E alBUQUErQUE pa-301042342
1009 JoÃo PEdro caMPElo riBEiro pa-603124954
1010 JoÃo PEdro SoUSa caValcaNTE pa-2126300222
1011 Joao rodriGo MEirElES dE frEiTaS pa-1779347401
1012 Joao VicTor riBEiro do NaSciMENTo pa-1898035506
1013 Joao VicTor TaVarES alBErNaS pa-1396825029
1014 JoaQUiM fariaS MarQUES pa-1336783188
1015 JoaQUiM rafaEl BarroS do roSário pa-1470546312
1016 JocEMar PErEira JUNior pa-532123590
1017 JociclEidE BElÉM da coSTa SaNToS pa-1200145957
1018 JoEl cHaGaS dE araUJo pa-1324805533
1019 JoEl MElo NaTiVidadE pa-2118513514
1020 JoEllE WaTriN MESQUiTa pa-296273189
1021 JoElMa KláUdia carValHo PiNTo pa-2109455277
1022 JoElMa riBEiro liMa pa-14150540
1023 JoElSoN doS SaNToS carValHo pa-705273631

1024 JoHNaTaN rYdEr BaraTa dE SoUSa - MEi pa-1756217021
1025 JollENNE MaNUEllE doS SaNToS BiTENcoUrT pa-841069773
1026 JoNaS dE aGUiar MoUra pa-871019956
1027 JoNaTaS da SilVa PErEira pa-855233273
1028 JoNaTHa SidNEY MiraNda BriTo pa-1318579899
1029 JoNilSoN liNo rodriGUES pa-2058655599
1030 JoNNaTa MarQUES raiol pa-741317979
1031 JoNNY loBaTo da coSTa pa-844942261
1032 JoNNY raBElo doS SaNToS pa-637963548
1033 JorGE aNToNio GoMES alVES pa-2095957728
1034 JorGE doS SaNToS raPoSo JUNior pa-942906096
1035 JorGE lUÍS MarGalHo MaToS pa-510524296
1036 JoSÉ ailToN dE carValHo arNaUd pa-387899125
1037 JoSÉ aNToNio Maria diaS - MEi pa-1520941524
1038 JoSÉ aNTÔNio SErrÃo carNEiro pa-724759523
1039 JoSÉ BrUNo SilVa SacraMENTo pa-1548737903
1040 JoSÉ carloS alVES rodriGUES pa-1563027556
1041 JoSÉ carloS dE BriTo pa-1283510985
1042 JoSÉ carloS PErEira GoMES pa-431479788
1043 JoSÉ claUdioNor PEdroSo dE liMa pa-2063450760
1044 JoSÉ clEBEr dE oliVEira E SoUSa JUNior pa-1512939664
1045 JoSÉ clEMENTE ScHWarTZ MarTiNS pa-514250461
1046 JoSÉ daMáSio da SilVa NETo pa-458083375
1047 JoSÉ dE alMEida ViaNa JUNior pa-1522172685
1048 JoSE EdiValdo MoUra da SilVa pa-1135470151
1049 JoSÉ fErNaNdo Vidal caMBEl pa-508661321
1050 JoSÉ GEraldo XaViEr dE SENa pa-2137643835
1051 JoSÉ GilciMar fErrEira faVacHo pa-2071368512
1052 JoSE HENriQUE da SilVa aNdradE pa-2018895855
1053 JoSÉ idEValdo PErEira cHaVES pa-1753718418
1054 JoSÉ iSMaEl dE SoUSa PErEira pa-1827927601
1055 JoSÉ JaciNTo da coSTa KaHWaGE pa-135655855
1056 JoSE lEUaN MoNTEiro fErrEira pa-727096036
1057 JoSÉ liNdEMBErG da SilVa fErrEira pa-1250088951
1058 JoSÉ MaGNo BarBoSa NETo pa-2117308503
1059 JoSÉ rEBEllo NETTo pa-99520122
1060 JoSÉ riBaMar dE oliVEira coSTa pa-763151367
1061 JoSE ricardo SilVa NaSciMENTo pa-305972151
1062 JoSÉ roBErTo aGUiar TEiXEira pa-1367583240
1063 JoSÉ roBErTo liMa dE SoUZa pa-1309929914
1064 JoSÉ roBErTo riBEiro pa-676042073
1065 JoSE rodriGUES da SilVa pa-597861678
1066 JoSÉ roNaldo GUEdES SaNToS pa-1997834624
1067 JoSÉ SaNTiaGo da coSTa NETo - MEi pa-29747710
1068 JoSÉ Valdi coSTa oliVEira pa-989784357
1069 JoSÉ VicTor raiol BarBoSa pa-462395546
1070 JoSÉ ViNÍciUS da SilVa lEiTE pa-1886451994
1071 JoSÉ ViTor alVES coSTa pa-5409937
1072 JoSÉ WariSSoN da SilVa frEiTaS pa-436054317
1073 JoSÉ WillEN BraSil liMa pa-1429530544
1074 JoSÉ WilToN SErrÃo NaSciMENTo pa-481159921
1075 JoSEaNE PErEira da SilVa pa-25935207
1076 JoSEfa do Socorro riBEiro da cUNHa pa-878570127
1077 JoSENildo PaiVa do aMaral pa-1982505334
1078 JoSiaNdrES SoUSa alMEida pa-950641471
1079 JoSiaNE liMa do ESPÍriTo SaNTo pa-1042657020
1080 JoSiaS daS cHaGaS oliVEira pa-1855386500
1081 JoSiaS MoNTEiro ModESTo pa-1668861102
1082 JoSiValdo BarBoSa riBEiro pa-2078516720
1083 JoYcE adriElE SilVa da SilVa pa-811062707
1084 JoYcE criSTiNa cUrSiNo dE aBrEU pa-1646041373
1085 JoYcE diaS NaBiÇa pa-1091023621
1086 JoYcE KEllY ViaNa da SilVa pa-151113940
1087 JUaNiElSoN alVES SilVa pa-1269600078
1088 JUarEZ PErEira GoMES pa-436327065
1089 JUciNEY roMÃo da SilVa pa-608149167
1090 JUdiTE NaSciMENTo fErrEira pa-349745989
1091 JUlia Maria MoUTiNHo MarTa pa-1497799126
1092 JUlia MENdES Garcia pa-1744105051
1093 JUlia SaBaTiNi dE caSTro fraNciSQUiNi pa-695117740
1094 JUliaNa araUJo liMa pa-412204723
1095 JUliaNa PadilHa dE SoUSa pa-286955711
1096 JUliaNa SilVa BriTo pa-619423565
1097 JUliaNo BENTES NaSciMENTo pa-1198382678
1098 JUlio cESar dE SoUZa SilVa pa-1599260810
1099 JÚlio cÉZar dE SoUZa SHiKaMa pa-411210631
1100 JÚlio SoUZa SiQUEira MENdES pa-785358454
1101 JUlliaNa SaNToS BaPTiSTa pa-432601990
1102 JUlliaNE MEdEiroS dE liMa rocHa pa-1349816708
1103 JUlYaNNa NaZarETH da SilVa doUrado pa-1188868857
1104 JUNiValdo coSTa BarBoSa pa-6592879
1105 JUraNdir BriGida dE SoUZa pa-1935930012
1106 JUSSiEli SErrÃo pa-914151381
1107 JUVENal raMoS dE oiVEira pa-1949695848
1108 KailoN lUiS MaGalHÃES PEdroSo pa-15177352
1109 KarEN laÍSE da SilVa TaVarES pa-1108315478
1110 KarEN lorENa frEirE MariNHo pa-1613420209
1111 KarEN MaYla rodriGUES SilVa pa-828475000
1112 KariNE PEdroSa da SilVa pa-352170949
1113 Karla caMPElo PESSoa pa-2030365015
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1114 KaTHEllEM SUEllEM SoUSa MoTa pa-565036588
1115 KáTia criSTiNa liMa SaNcHES pa-1703275949
1116 KaTiaNa diaS dE oliVEira pa-2055906778
1117 KaTiaNa TEiXEira dE PaUlo pa-1331676203
1118 KaTYEllE TEiXEira dE liMa pa-1455678648
1119 KaUÊ PiNHEiro dE liMa - MEi pa-2109843701
1120 KEila dE PaUla PErEira da SilVEira - MEi pa-110476456
1121 KEila ViViaNE SilVa doS SaNToS pa-566793385
1122 KEiliaNE dE liMa BaNdEira pa-1070984103
1123 KEllEN Maria Garcia dE SoUSa pa-1497203106
1124 KEllY da SilVa SalES pa-967043518
1125 KESia MorEira doS rEiS pa-1573824679
1126 KEViN PENaforT BEcKMaN pa-1527161221
1127 KEYla BarroS da coSTa pa-1212143396
1128 KiSSY criSTiNa do carMo fErrEira oliVEira pa-1837166268
1129 KlaUS ViEira da coSTa pa-960151979
1130 KlEBEr aNToNio caSTro do carMo pa-1155964560
1131 KlEBEr MoraES BENiGNo pa-2125834221
1132 KlEYToN roBErTo SoUZa da SilVa pa-1564605553
1133 KoKiNirE liMa HaKaXarE pa-1230366907
1134 l r BEZErra ProdUcao dE aUdioViSUal pa-315530540
1135 l. J. V. GUEiroS PESSoa ProdUcoES pa-275022768
1136 laÉrcio crUZ ESTEVES pa-1641085081
1137 laila rEBEca da SilVa NUNES pa-1572203334
1138 laÍS caBral rodriGUES pa-1492363741
1139 laiS GaBriEllE dE liMa raBElo pa-632474430
1140 laiS MariNai BraBo rodriGUES SidÔNio pa-1217387147
1141 laÍS rUPf caValcaNTE pa-1558440301
1142 laiSSa criSTiNE coNcEiÇÃo da Hora pa-1890972450
1143 lariSSa carValHo lEiTE pa-479984062
1144 laUrilENE do Socorro SaNToS dE araÚJo pa-585481244
1145 laUriNdo carMoNa dE fiGUEirEdo filHo pa-526755527
1146 laUriTa PiNTo do NaSciMENTo pa-1347793783
1147 laUro Gil dE SoUSa NETo - MEi pa-932747411
1148 laYS NUNES da SilVa pa-822539539
1149 laYSE SilVa rodriGUES pa-1506444974
1150 laYSE SiQUEira alVES pa-106553047
1151 láZaro aMoriM fErNaNdES pa-1454621558
1152 laZaTo roNY NErES doS SaNToS pa-1810210969
1153 lEaNdro BriTo da SilVa pa-694526600
1154 lEaNdro lEal dE araÚJo liMa pa-442618404
1155 lEaNdro MacHado fErrEira pa-1822289379
1156 lEaNdro PaNSoNaTo caZUla pa-604476857
1157 lEia TorrES lEaNdro pa-194365637
1158 lEidiaNY alVES fraNco pa-1925490528
1159 lEila JoElMa corrEia ModESTo pa-55891918
1160 lEiliaNE KErcia oliVEira doS SaNToS pa-584756232
1161 lÉlcE diaNa cardoSo do SaNToS pa-171745370
1162 lENa carla JardiM doS SaNToS pa-1353312389
1163 lENa raMoS dE MElo E SilVa pa-358938221
1164 lENdl alVES dE oliVEira pa-1651877123
1165 lENilcE caSTro BaÍa pa-1495579231
1166 lENildo EdUardo da Hora dE JESUS JÚNior pa-1867418977
1167 lENilSoN carloS MarQUES SoUSa pa-1730869169
1168 lEoN GoMES dE lira pa-999985281
1169 lEoNardo dE oliVEira cHaVES pa-513915558
1170 lEoNardo fariaS doS SaNToS pa-141984305
1171 lEoNardo GUilHErME fUrTado doS aNJoS pa-185640575
1172 lEoNardo MaTEUS PraTaGY PiNTo - MEi pa-572760885
1173 lEoNardo ModESTo dE SoUSa pa-480955550
1174 lEoNardo MoraES liMa pa-444709627
1175 lEoNardo PaMPloNa MorEira PErEira pa-1086309175
1176 lEoNardo SilVa PiNTo pa-2029689909
1177 lEoNEl rodriGUES fErrEira pa-1655540861
1178 lEoNidaS alVES lEal pa-293324985
1179 lETicia BarriGa GUErra pa-2046742834
1180 lETÍcia carValHo ViaNa dE SoUSa pa-1921447595
1181 lETicia dE aNdradE MacHado pa-1985063167
1182 lETicia dE oliVEira foNSEca pa-118391913
1183 lEUNicE SalETE loPES pa-916518548
1184 lEVY dE MElo liMa pa-983629654
1185 lEYciaNE caTariNi doS SaNToS SaMPaio pa-1614136688
1186 lia MaHYalU MoTa SalES pa-1610928169
1187 lÍcia Mara doS aNJoS lEiTÃo pa-269923516
1188 lÍdia aSSUNÇÃo dE MENdoNÇa pa-1891433095
1189 lÍdia Mara PErEira aBraHiM pa-1534514446
1190 liENdria Marla MalcHEr SilVa - MEi pa-1380367504
1191 liGa iNdEPENdENTE daS EScolaS dE SaMBa dE TUcUrUi pa-1546648771
1192 liGia aUGUSTa aMaZoNaS caMarGo pa-1007257512
1193 lili roSa SoarES corrEia pa-1262583915
1194 liliaM criSTiNa BarroS coHEN pa-1328005836
1195 liliaN criSTiNa da SilVEira SoUZa pa-1357086911
1196 liliaN GiSEllE da SilVa TEiXEira PErEira pa-1966779409
1197 liliaNY corrÊa SErrÃo pa-165659615
1198 liNa alESSaNdra cariPUNa pa-1449040368
1199 liNaldo roBSoN PaNToJa dE SoUZa pa-1894099566
1200 liNdEMBErG MoNTEiro doS SaNToS pa-217232825
1201 lÍriS doS SaNToS PiMENTEl pa-481810953
1202 liValdo dE oliVEira SaNToS pa-1966575835
1203 liVaNEY oliVEira BraGa pa-1282536566

1204 liZ ViEira SaNToS corrEia pa-1891212571
1205 liZZiaNE SilVa doS SaNToS pa-646430517
1206 lorENa BENTES doS SaNToS pa-1178120208
1207 lorENa MoraiS rEiS pa-1294657532
1208 lorENNa dE MElo E SilVa MESQUiTa pa-1661445071
1209 loriMar do carMo BarBoSa pa-1537144152
1210 loUrENÇo riBEiro filHo pa-512273748
1211 loUriVal MoNTEiro BarroS pa-815915929
1212 loUriVal PErEira da coSTa JUNior pa-457499597
1213 lUaN alEX MEdEiroS WEYl pa-1632290277
1214 lUaN HENriQUE SacraMENTo rEiS pa-1158973656
1215 lUaNa da SilVa cardoSo pa-1029358107
1216 lUaNa ValadarES PaNToJa pa-1337839988
1217 lUaNY GUilHErME fErrEira pa-2025443539
1218 lUcaS  PacHEco BraGaNÇa pa-277122648
1219 lUcaS aGUiar ViEira pa-1398256680
1220 lUcaS alBErTo da cUNHa pa-1928132069
1221 lUcaS dE caSTro coSTa pa-1936820184
1222 lUcaS EliaS cUNHa pa-2081814800
1223 lUcaS MaGalHÃES ESTrEla PiNTo pa-1771090255
1224 lUcaS MiGlio dE SoUSa pa-443129643
1225 lUcaS PaNToJa doS SaNToS pa-871942385
1226 lUcaS rodriGUES MaUES alVES pa-364287236
1227 lUcia daS GraÇaS SaNTaNa da SilVa pa-23329245
1228 lÚcia Maria PErEira da coSTa lEÃo pa-1819069947
1229 lUciaNa caTiVo liMa pa-1786244605
1230 lUciaNa dE NaZarÈ alVES SiMÕES MarcHESE pa-121276719
1231 lUciaNa KEllY PiNHo dE MEdEiroS pa-1980552753
1232 lUciaNa MarTiNS cHalU PacHEco pa-2070478780
1233 lUciaNE dE SENa GoMES pa-1651352851
1234 lUciaNNE GiZEllY diaS GUiMarÃES pa-1534652161
1235 lUciaNo caNoSa TEiXEira - oBaYTa pa-1006617954
1236 lUciaNo dEMETriUS BarBoSa liMa pa-440905604
1237 lUciaNo fraNciSco MESQUiTa dE SoUSa pa-1548793621
1238 lUciaNo lira doS SaNToS pa-1659943817
1239 lUcidEYSE dE SoUSa aBrEU - MEi pa-227667697
1240 lUciENE dE SoUZa loPES pa-1903885995
1241 lUciENE loPES dE liMa pa-1059044410
1242 lUcilÉia doS aNJoS diaS, pa-1308332393
1243 lUcilENE BarBoSa dE SoUSa pa-1101502992
1244 lUcilENE dE carValHo SoUSa pa-492618896
1245 lUciMarY GoUVEa MaUÉS- lÚ MaUÉS pa-95542149
1246 lUciNaTo SoUSa SEriQUE pa-294320943
1247 lUcYaN MEirElES coSTa pa-675995880
1248 lUdNÉa loBaTo GoNÇalVES diaS pa-1554485565
1249 lUiS alEX SaNdro daMaScENo MacEdo pa-246121359
1250 lUÍS caMPoS liNS pa-920557753
1251 lUiS claUdio SilVa dE dEUS pa-2122305206
1252 lUiS GoNZaGa XiPaia dE carValHo pa-1893582368
1253 lUiS JUNior coSTa SaraiVa pa-1027981476
1254 lUiS Maria doS rEiS oliVEira pa-296389261
1255 lUiS PaUlo SiQUEira doS SaNToS pa-1401929491
1256 lUiZ aNTÔNio dE alBUQUErQUE liNS filHo pa-763295735
1257 lUiZ aUGUSTo PiNHEiro lEal pa-942121266
1258 lUiZ carloS diaS fariaS filHo pa-21091594
1259 lUiZ carloS HaYNES lEiTE pa-1718219971
1260 lUiZ carloS lEal doS SaNToS pa-572427025
1261 lUiZ carloS MoNTEiro frEirE pa-1286599932
1262 lUiZ cláUdio fErNaNdES pa-1319670159
1263 lUiZ daNiEl fErrEira VEiGa pa-2079896320
1264 lUiZ fEliPE da SilVa fUrTado pa-1517150208
1265 lUiZ fÉliX dE oliVEira roBaTTo caMPoS pa-1339018197
1266 lUiZ fErNaNdo SiQUEira MUNiZ pa-1417059621
1267 lUiZ GEraldo MElo MoUra JUNior pa-1422324990
1268 lUiZ GoNZaGa MEdEiroS JUNior pa-626185596
1269 lUiZ GUilHErME da rocHa GUaraNY pa-2146542226
1270 lUiZ MaUro oliVEira dE QUadroS pa-1867691727
1271 lUÍZ NUNES SaNTaNa da SilVa pa-1508477635
1272 lUiZ SÉrGio aSSUNÇÃo lEiTE pa-831641330
1273 lUiZ SoBral pa-276417969
1274 lUiZa HEcKEr - MEi pa-1811974310
1275 lUiZa MoNTEiro E SoUZa pa-794408767
1276 lUMa KaTHElEEN fEliPE BraSil pa-1729685773
1277 lUMa YaSMiM BarrETo rodriGUES pa-1741022384
1278 lUZENildE da lUZ alVES caValcaNTE pa-1299970613
1279 lUZia caMila SilVa doS SaNToS pa-459312328
1280 MadSoN SaMaroNE dE caSTro Garcia pa-70897390
1281 MaÉcio MoNTEiro MoNTEiro pa-1642971706
1282 MaGdalENa lara pa-849380744
1283 Maiara dE alMEida corrÊa pa-350393510
1284 MaicoN TriNdadE XaViEr pa-443406157
1285 MalU caVallEiro dE MacEdo GUEdElHa pa-2122164271
1286 MaNaSSES coSTa MalcHEr pa-1801692928
1287 MaNNoElla dE araÚJo NEVES pa-1842186721
1288 MaNoEl claUdioNor loPES dE oliVEira pa-1778614720
1289 MaNoEl dE SoUZa raMoS pa-587842045
1290 MaNoEl fErNaNdES cordEiro pa-372896708
1291 MaNoEl JoSÉ da SilVa SaNTaNa pa-1324259124
1292 MaNoEl lEiTE carNEiro JÚNior pa-660398872
1293 MaNoEl raiMUNdo SoZiNHo MiraNda pa-1809185840
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1294 MaNoEl riSoMar fiGUEirEdo ViEGa pa-631630551
1295 MaNoEl SalaZar coSTa pa-398983092
1296 MaNoEla PaUla laTrÔNico dE SoUZa pa-1370027199
1297 MaNUEllE dE SoUZa coSTa pa-550547044
1298 MaraHU ProdUÇÕES dE ciNEMa E TElEViSÃo lTda pa-1043305840
1299 MarcEla GoMES foNSEca pa-733646047
1300 MarcElE SaNToS dE SoUSa - MEi pa-1759102782
1301 MarcElo aNToNio fErNaNdES pa-195818023
1302 MarcElo BaliEiro alVES pa-1654056100
1303 MarcElo BEZErra coBaS pa-1316072424
1304 MarcElo da rocHa cardoSo pa-832884226
1305 MarcElo GoMES dE lEMoS pa-2059859767
1306 MarcElo lEiTE BarBalHo pa-1778234361
1307 MarcElo oliVEira da SilVa pa-1494321035
1308 MarcElo SoUSa carValHo pa-37020349
1309 MarcElo VaZ loPES pa-712021974
1310 Márcia aNdrÉa oliVEira do roSário pa-687842905
1311 Márcia cHriSTiaNE da SilVa SarMENTo pa-286387837
1312 Márcia daNiEllE caScaES daNTaS da SilVa pa-1598015105
1313 Marcia dE NaZarÉ coSTa aSSiS do NaSciMENTo pa-1708386564
1314 Marcia dUailiBE forTE pa-119518260
1315 Marcia lUciaNa SaNToS dE caSTro pa-1552537360
1316 Márcia Maria PiNTo dE alMEida pa-632210040
1317 Márcia oliVEira coSTa pa-1954872298
1318 Marcia rEGiNa fErrEira d coSTa pa-186830849
1319 MarcilENE GoNÇalVES liMa pa-1850713012
1320 Marcio adENilSoN riBEiro rEiS pa-711780502
1321 Marcio alaN NoGUEira NaVEGaNTES pa-1777178778
1322 Marcio BarrETo rEiS pa-178698613
1323 Márcio caldaS doS SaNToS pa-806733887
1324 Marcio dE oliVEira SaraiVa pa-936226569
1325 Marcio doS SaNToS JardiM pa-1079229369
1326 Marcio JoSE araUJo dE MacEdo pa-1595723583
1327 Márcio JoSÉ GoNÇalVES JardiM pa-1961028403
1328 Marcio MoraES loPES pa-1579072598
1329 Marcio SErrÃo SaNToS pa-1653183839
1330 MarcioNila MENdES dE alMEida pa-1357814009
1331 Marco aNdrÉ SiSo dE oliVEira pa-1998770326
1332 Marco aNToNio MoNTEiro GUrJÃo pa-1632684839
1333 Marco aNTÔNio SoUZa dE araÚJo pa-2021848804
1334 MarcoS alEXaNdrE doS SaNToS PErEira pa-561813190
1335 MarcoS aNdrÉ HaYdEN dE alBUQUErQUE pa-1195955411
1336 MarcoS BENÍcio NaSciMENTo da SilVa pa-355509478
1337 MarcoS dE alMEida caMPElo pa-1952482332
1338 MarcoS filEMoN ViEira cardoSo pa-1104781872
1339 MarcoS JacoB coSTa coHEN pa-1460773526
1340 MarcoS JoSÉ MoraiS araÚJo pa-2094128410
1341 MarcoS loPES da SilVa pa-497937682
1342 MarcoS MarloN dE oliVEira liMa pa-1344718502
1343 MarcoS roBErTo laMEira dE MoraES pa-2116601136
1344 MarcoS SaMUEl coSTa da coNcEiÇÃo pa-1203236666
1345 MarcoS ValErio MoNTEiro PadilHa JUNior pa-706397582
1346 MarcoS ViNiciUS rodriGUES cardoSo pa-840360767
1347 MarcUS aNdrÉ aSSUNÇÃo SaNToS pa-845779526
1348 MarcUS ViNiciUS GoMES SilVa pa-214418008
1349 MarcUS ViNiciUS NaSciMENTo da SilVa pa-902418176
1350 MarGarETH do Socorro ValoiS da SilVa pa-1450022208
1351 MarGarETH dUarTE NoGUEira pa-411022531
1352 MarGarETH SoUSa laMEira pa-1809165858
1353 MarGarida da cUNHa TEiXEira pa-1471186282
1354 Maria alESSaNdra da SilVa SoarES pa-188655579
1355 Maria aMElia BarBoSa riBEiro pa-2006099746
1356 Maria aNToNia doS rEiS PErEira pa-1717153401
1357 Maria arlETH loPES pa-129287088
1358 Maria aUXiliadora MoNTEiro pa-1761587426
1359 Maria BárBara PErNa rodriGUES pa-1857212857
1360 Maria cElia doS SaNToS SarMENTo pa-1298768407
1361 Maria clara SilVa E SilVa pa-1315362738
1362 Maria claUdETE dE JESUS TElES pa-1905310695
1363 Maria clEcilMa MoraES fiEl pa-411081437
1364 Maria clEidiaNE da SilVa MEScoUTo pa-1685970916
1365 Maria criSTiNa NoGUEira da coSTa pa-992526724
1366 Maria criSTiNa raMoS MoNTEiro pa-899782340
1367 Maria da coNcEiÇÃo BarBoSa pa-1680065270
1368 Maria da coNcEicao GoMES pa-931067798
1369 Maria da coNSolaÇÃo da SilVa pa-800447463
1370 Maria da GraÇa PErEira da coSTa pa-1898625567
1371 Maria daS GraÇaS alVES SaNTaNa pa-751928558
1372 Maria dE fáTiMa PiNHEiro doS SaNToS pa-208780204
1373 Maria dE faTiMa SoUSa SoBriNHo pa-690151584
1374 Maria dE JESUS dE alMEida fraNco pa-1744423237
1375 Maria dE loUrdES lEiTE MEdEiroS pa-654831323
1376 Maria dE NaZarÉ da coSTa SoUSa pa-284803690
1377 Maria dE NaZarÉ MarTiNS BaENa pa-99466478
1378 Maria dE NaZarÉ NoGUEira riBEiro pa-787519192
1379 Maria do ESPÍriTo SaNTo dE SoUSa pa-1367974557
1380 Maria do PErPETUo Socorro PoMPEU pa-61595048
1381 Maria do Socorro alMEida fraNco pa-1389534974
1382 Maria do Socorro MiraNda riBEiro pa-1965161327
1383 Maria EdUarda PalHa daS cHaGaS pa-104109420

1384 Maria EliaNa da SilVa coElHo pa-1943463972
1385 Maria EliTa MaTiaS dE SarGES pa-1580829855
1386 Maria ESPEraNÇa alVES corrEa pa-457560715
1387 Maria EUNicE fariaS fraNco pa-1188556421
1388 Maria fiGUEira da SilVa pa-1409388843
1389 Maria GorETTi SoUSa laMEira pa-1211276415
1390 Maria iacilda dE liMa frEiTaS pa-1696452884
1391 Maria ioNEida dE liMa BraGa pa-1851710827
1392 Maria iraNETE PicaNÇo MoNTEiro pa-391049670
1393 Maria iTaJaci dE alMEida fErrEira pa-1103284095
1394 Maria iTaTiaNE da SilVa MoraES pa-85254368
1395 Maria iVoNETE coUTiNHo da SilVa pa-1020779449
1396 Maria JoSÉ MoraES diaS pa-530687054
1397 Maria JoSÉ SoUZa liMa pa-1516028728
1398 Maria lidia airES dE MENdoNÇa pa-107798721
1399 Maria loPES dE araÚJo pa-164011816
1400 Maria lÚcia florÊNcio da SilVa SaNToS pa-1227077800
1401 Maria lUciaNa MaciEl da crUZ pa-102077604
1402 Maria lUciNEia SoUSa da SilVa pa-2142488514
1403 Maria lUiZa diaS KlUcK pa-1668988965
1404 Maria MadalENa fEliNTo PiNHo raMoS pa-347531201
1405 Maria Marcia SoarES da SilVa alMEida pa-429370583
1406 Maria NEirE da SilVa rocHa pa-2002115519
1407 Maria PáScoa SarMENTo SoUSa pa-909161380
1408 Maria PaUla rodriGUES pa-1510582474
1409 Maria PErEira da SilVa pa-581210882
1410 Maria raiMUNda BiSPo SilVa pa-219330019
1411 Maria roSElENE PErEira TriNdadE pa-1765257953
1412 Maria roSEli PiNHEiro SaNTa roSa pa-207797697
1413 Maria roSilda daX SilVa pa-5292155
1414 Maria Siria dE liMa lEal pa-1502081108
1415 Maria SoNia da SilVa cUNHa pa-203289565
1416 Maria SUEli alVES PEdroSa pa-1960482115
1417 Maria SUElY MiraNda dE SoUZa TaNaKa pa-733258233
1418 Maria ViToria BoTElHo rodriGUES pa-1061467830
1419 Maria ViTÓria fErrEira dE SoUZa pa-1945362442
1420 MariaNa alVES rodriGUES pa-114071634
1421 MariaNa dE SoUZa SaraME pa-253161801
1422 MariaNa MiKaElY SoUZa corrÊa pa-2078539341
1423 MariaNa ViEira da coSTa MoNTEiro - MEi pa-282116261
1424 MaridETE daiBES da SilVa PiaNi pa-420391573
1425 Marilda BriTo fErNaNdES pa-864863559
1426 MarilENE BENdElaQUE dE SoUZa pa-27757140
1427 MarilENE MarTiNS dE MoUra pa-906608444
1428 MariNa coSTa PaNToJa pa-1962997974
1429 MariNaldo PaNToJa PiNHEiro pa-400396134
1430 MariNETE do carMo PiNTo pa-1428333138
1431 MariNHo fErrEira daS NEVES pa-405122228
1432 Mario aUGUSTo dE JESUS SoUZa JUNior pa-1521856921
1433 Mario BENEdiTo coUTiNHo MoUZiNHo pa-393060588
1434 Mario GUSTaVo alVES doS SaNToS pa-755148436
1435 Mário JorGE JardiM doS SaNToS NoroNHa pa-121684490
1436 Mário JorGE SaNToS MoraiS pa-1203745870
1437 Mario loPES da SilVa pa-1770651544
1438 Mario PiNHEiro dE alMEida pa-1515621401
1439 Mario roBErTo coSTa dE MoraES pa-106688639
1440 MariSETE BorGES dE oliVEira pa-1551278941
1441 MariZa BarBoSa TriNdadE pa-2090375267
1442 MariZa MiraNda da SilVa BarBoSa pa-1626189816
1443 MarlENE PiMENTEl PErEira pa-746372470
1444 MarlESSoN PaTricK alVES PErEira pa-517536642
1445 MarliSoN alEXaNdrE frEiTaS da SilVa pa-1166657345
1446 MarliSSoN dE MElo SEriQUE pa-1722137475
1447 MarloN MoNTEiro SaNTaNa pa-779091673
1448 MarloN raMillES dE liMa Barra pa-2073070557
1449 MarTa GorETi rodriGUES liMa pa-761059472
1450 MarTa MariaNa diaS SoUZa pa-150132137
1451 MarTa rEGiNa SilVa fErrEira pa-1069195368
1452 MarViM EliaS dE alMEida BriTo pa-1603319344
1453 MarYElE PiNHEiro araÚJo pa-704285001
1454 MaTaPi ProdUÇÕES pa-1964156955
1455 MaTEUS EliaS BarroS da SilVa pa-882963428
1456 MaTEUS NoGUEira dE fariaS MoUra pa-1079555084
1457 MaTHEUS alMEida do NaSciMENTo pa-144680137
1458 MaTHEUS caUÊ MElo doS rEiS pa-1267072228
1459 MaTHEUS doS SaNToS BENTo pa-216259698
1460 MaTHEUS doS SaNToS SoUZa pa-262729501
1461 MaTHEUS lEÃo MoTa pa-1555868615
1462 MaTHEUS SilVa NaSciMENTo pa-1992089895
1463 MaUra alESSaNdra NoGUEira NaVEGaNTES pa-1646657528
1464 MaUrÍcio MENdoNÇa MoraES pa-1720576753
1465 MaUrilENo doS SaNToS SaNcHES pa-1714662838
1466 MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES pa-1938998755
1467 MaUro corrEa doS SaNToS pa-1374090377
1468 MaX cHarlES da coSTa SaNToS pa-828543916
1469 MaX dE oliVEira SaraiVa pa-135121201
1470 MáXiMo GUSTaVo rodrÍGUEZ dE MElo pa-299350337
1471 MaXiNildo SoarES do NaSciMENTo pa-390239685
1472 MaYara alVES SaNcHEZ - MEi pa-1165031792
1473 MaYara coNcEiÇÃo BraSil pa-1849807609



diário oficial Nº 34.948   71Quarta-feira, 27 DE ABRIL DE 2022

1474 MaYara daYaNE MoNTEiro SaNToS pa-1938286437
1475 MaYara doS SaNToS raMoS dE Sá pa-330345619
1476 MaYara loPES dE la-rocQUE pa-1718085107
1477 MaYara SilVa coliNS pa-1272102465
1478 MaYco daNiN dE liMa pa-704483555
1479 MaYcoN doUGlaS ModESTo loPES pa-1146915791
1480 MaYKoM ViaNa PaNToJa pa-1051841994
1481 MaYra BiaNca dE NaZarÉ SilVa dE SoUSa pa-1205176834
1482 MaYra MoNTEiro liMa pa-731886630
1483 MEliNa MarcEliNo ViEira pa-1218808713
1484 MEliSSa da coSTa alENcar pa-1016181071
1485 MEliSSa GaBriEla fEiToSa dE SoUZa pa-429688424
1486 MEraBE araUJo doS SaNToS pa-522954745
1487 MEriaNi MaTiaS MiraNda pa-688836657
1488 MErYaN lEÃo PErEira pa-275820829
1489 MESSiaS doS SaNToS MarQUES pa-437825811
1490 MESSiaS MarTiNS PiNHEiro pa-2106246305
1491 MESSildo dE NaZarÉ corrÊa pa-452393791
1492 MicHaEl dE MElo Barra pa-1317636219
1493 MicHEl JacKSoN MoraiS SarMENTo pa-301766115
1494 MicHEllE dE cáSSia PrESTES pa-1201853083
1495 MicHEllE doS SaNToS PaiVa araUJo pa-2078926934
1496 MicHEllE fraNÇa dE aZEVEdo pa-969659020
1497 MiGUEl doS SaNToS MoraiS pa-715635355
1498 MiGUEliTa MaGNo TriNdadE pa-1834977423
1499 MilENa EVElYN fraNÇa Maia pa-1670744598
1500 MilENa fiGUEira da SilVa pa-1067050817
1501 MilENE TaVarES PiNHEiro pa-1029481178
1502 MillEr WErllErSoN doS SaNToS fErrEira pa-22778368
1503 MiNEllY dE NaZarETH carValHo coNcEiÇÃo pa-1056807777
1504 MiQUEaS liSBoa NaSciMENTo pa-1544611626
1505 MiriaN da SilVa oliVEira pa-733972230
1506 Moacir VicENTE dE PaUla SaNToS pa-934997076
1507 MoiSaNiEl oliVEira PiNHEiro pa-569812088
1508 MoiSES rodriGUES dE SENa pa-465153183
1509 MÔNica coSTa dE oliVEira pa-2059174738
1510 MoNica GorETH coSTa riBEiro pa-1482545292
1511 MÔNica GoUVEia doS SaNToS pa-1201186565
1512 MoNica liZardo dE MoraES pa-1753524961
1513 MoNicK crYSTiNa MarTiNS loPES pa-1434569581
1514 MUrilo da SilVa MacHado JUrUNa pa-1592834001
1515 MUrilo VaScoNcEloS PaNToJa pa-1795291739
1516 MUrilSoN Baia MoNTEiro pa-1731448844
1517 MYriaN da SilVa carValHo pa-609915932
1518 NaBila SUElY SoUZa PErEira pa-666493231
1519 NadJa da SilVa caNTaNHEdE pa-1550958300
1520 NadYa SiBElY dUarTE cordoVil pa-257535961
1521 NafTalE iSraEl SoUZa dE oliVEira pa-314436620
1522 NaGiB lUcaS doS PaSSoS SilVa pa-1926428307
1523 NaHiSla fErNaNdES caValEro dE MacEdo pa-1194166597
1524 NaiaNE MoNTEiro dE liMa pa-2111560087
1525 Naiara araUJo rocHa pa-1961394351
1526 NaidE fErNaNdES caBral pa-572708403
1527 NaldilENE aSSiS dE aViZ pa-251317108
1528 NariValdo doS SaNToS pa-1208922474
1529 NaTacHa collY BarroS MarTiNS pa-1051709280
1530 NaTal riBEiro da SilVa pa-652652003
1531 NaTália afoNSo PiNTo pa-1717494335
1532 NaTália alVES da SilVa pa-860602565
1533 NaTalia criSTiNa fErrEira SarMENTo pa-1935654990
1534 NaTalia criSTiNa PiNHEiro daNTaS pa-1383183245
1535 NaTalia riBEiro liMa pa-209387249
1536 NaTália SilVa dE oliVEira pa-1232059648
1537 NaTália STEfaNi BarBoSa liMa da crUZ pa-963569818
1538 NaTalicia MENdES oliVEira pa-594316911
1539 NaTalY criSTiaNE PErEira PiNHEiro pa-12167980
1540 NaTálYa criSTiaNa PErEira PiNHEiro pa-132309339
1541 NaTaNaEl MaGNo TENorio pa-800039640
1542 NaTHália MYriaN BaSToS rEiS pa-812184575
1543 NaYaNNE PErEira VENTUra GUaJaJara pa-1494790504
1544 NaZarE iNEZ rodriGUES do SilVa pa-209124435
1545 NEciNEia MElo doS SaNToS pa-1365040162
1546 NEdEr roBErTo cHaroNE pa-974706164
1547 NElSoN frEiTaS doS SaNToS pa-1051908253
1548 NElSoN GaTo dE SoUZa JUNior pa-1794569369
1549 NElSoN SaKaMoTo ViaNa pa-1644012310
1550 NEri Gil dE SoUZa pa-1867023659
1551 NEUToN ViEira MarTiNS filHo pa-1580006028
1552 NEWToN MaGNo dE aMoriM SaNToS pa-520667742
1553 NiElSoN rodriGo BarroS pa-1826946020
1554 NiElY BarroSo dE SoUZa pa-1952370034
1555 NilMa cHaGaS arraES pa-684176301
1556 NilToN cÉZar SilVa doS rEiS pa-2081525476
1557 NilToN loUrENÇo doS SaNToS JÚNior pa-1205261841
1558 NilVaNE dE SoUSa MarTiNS pa-1369501515
1559 NilVaNicE carNEiro PErEira pa-225805801
1560 NilVYa cidadE dE SoUZa pa-1336081185
1561 NilZa riBEiro SoUZa pa-1765782171
1562 NiVia Maria ViEira coSTa pa-1291181832
1563 NoaNNY GUiMarÃES Maia pa-1894823040

1564 NUBia SUElY SilVa SaNToS pa-1715839535
1565 ociMar MoUra MaNiTo pa-1212872311
1566 odETE daS dorES NaSciMENTo PiNa EdoroM pa-1499959490
1567 odiN GaBriEl da cUNHa GodiNHo pa-534286429
1568 odiNÉia cHaVES liMa pa-1786823506
1569 odiNEia cordEiro cUNHa pa-201965707
1570 odiVaNdro MoraES dE frEiTaS pa-1638844489
1571 ofir NoBrE dE oliVEira pa-765001695
1572 olENir Maria MoNTEiro do NaSciMENTo pa-1474475337
1573 olGaNicE MaciEl BraNcHES pa-11379006
1574 oliVEr QUEMEl oliVEira pa-1251314173
1575 oNEidE do Socorro PErEira dE liMa pa-287298031
1576 ordoÊNia cHaVES liMa pa-1910151144
1577 orlaNdiNo do carMo BarBoSa pa-382267818
1578 orlaNdo SilVa PaiVa JUNior pa-979282929
1579 oSaNa loPES doS SaNToS BorGES pa-1148559504
1580 oSMar ViEira dE oliVEira pa-1596370225
1581 oTacio rUY NUNES daS NEVES pa-1892780509
1582 oTaVio WaldEMar NUNES dE SoUZa pa-1062709883
1583 oToNiEl loPES dE oliVEira JUNior pa-683390195
1584 P c ViEira oSTErNE pa-1823847139
1585 PaBlo carValHo NEri pa-633122477
1586 PaBlo rEMiGi pa-2065142927
1587 PaloMa SilVa da coSTa pa-416188705
1588 PaMEla rENaTa da SilVa alEXaNdrE pa-1063768827
1589 Paola MarcElia aciolY fErNaNdES pa-1223266139
1590 Paola THaiS ViaNa BErNardiNo pa-1080993356
1591 Paolo fErrEira VEloSo pa-1974443452
1592 PaTrÍcia Maria fUrTado doS SaNToS pa-252043057
1593 PaTrÍcia MENdES carValHo pa-1419034890
1594 PaTrÍcia PaSSoS da coSTa NaSciMENTo pa-539011372
1595 PaTricia rEGiS BraSil pa-2132448135
1596 PaTrÍcia rodriGUES cHaVES pa-2107015608
1597 PaTricK alMEida dE aZEVEdo pa-1921565294
1598 PaTricK doS SaNToS BarBoSa pa-1675139159
1599 PaTricK SilVa doS SaNToS pa-1166206880
1600 PaUEr do Socorro fraNco MarTiNS pa-1110150818
1601 PaUla adriaNNa BarroS da crUZ pa-1307569655
1602 PaUla fErNaNda SacraMENTo doS aNJoS pa-636548761
1603 PaUla NaYara doS SaNToS SilVa pa-548656556
1604 PaUla oliVEira BarroSo pa-1392745770
1605 PaUla rEGiNa BENaSSUlY arrUda pa-2068245480
1606 PaUlo afoNSo MarTiNS da coNcEiÇÃo pa-841148630
1607 PaUlo araÚJo da SilVa pa-2140263289
1608 PaUlo cESar dE MoraES liMa pa-728400937
1609 PaUlo faBrÍcio da crUZ pa-1276898220
1610 PaUlo iVaN SaNToS dE SoUSa JUNior pa-319391389
1611 PaUlo JoSÉ MaUÉS corrÊa pa-1556867126
1612 PaUlo loPES doS rEiS pa-2105658472
1613 PaUlo roBErTo alVES carValHo  - MEi pa-1597950283
1614 PaUlo roBErTo da SilVa SErra pa-1088456457
1615 PaUlo SÉrGio daS NEVES SoUZa pa-633651392
1616 PaUlo SÉrGio dE alMEida corrÊa pa-1799743107
1617 PaUlo SÉrGio laVarEda MEdEiroS                 pa-262928146
1618 PaUlo THEdiX cUrSiNo liMa pa-1934595137
1619 PaUlo VicTor MiraNda fErrEira pa-144237071
1620 PaUlo ViTor dUarTE da SilVa pa-251835537
1621 PEdro fEliPE cirQUEira dE MENESES pa-227781287
1622 PEdro HENriQUE alcaNTara fiGUEira pa-798554578
1623 PEdro HENriQUE alVES VillaNUEVa pa-1455747102
1624 PEdro JorGE rodriGUES dE alcaNTara - MEi pa-1654292786
1625 PEdro PaUlo calaNdriNE MoNTEiro JUNior pa-408782825
1626 PEdro rodriGUES dE MoraES - MEi pa-385143316
1627 PiErrE dE aGUiar aZEVEdo pa-129101427
1628 Plácido PErEira BarroSo filHo pa-292393231
1629 PlaNo B 612 - ProdUÇÕES EirEli pa-2000585488
1630 PliNio MaZiEro JUNior pa-1542497210
1631 PoliaNa cardoSo alMEida - MEi pa-1492688434
1632 PollYaNNa SilVa dE oliVEira pa-13289213
1633 Pricila criSTiaNE SaNToS da rocHa pa-1255128416
1634 PriScila caSTro TEiXEira pa-796234074
1635 PriScila roMaNa MoraES dE MElo pa-236356768
1636 PriScilla dE araÚJo MENdES pa-781844475
1637 ProJETo SEJa SaMBiSTa TaMBÉM pa-1830854079
1638 PrYScilla NUNES afoNSo pa-2019532186
1639 racQUEl GaBriElE PrUdENTE E SilVa pa-1985281638
1640 raÉlida da SilVa SaNToS pa-1196329572
1641 rafaEl arEaS JUNior pa-1350015407
1642 rafaEl aUGUSTo diaS NENo pa-770763140
1643 rafaEl BarroS BarBoSa pa-485088072
1644 rafaEl cHaGaS GoNÇalVES pa-1663411835
1645 rafaEl cUNHa SoarES GoMES pa-1528860264
1646 rafaEl dE MaGalHÃES PaNToJa pa-1705479024
1647 rafaEl dE oliVEira PErEira pa-1449707143
1648 rafaEl do ValE E SilVa MEi pa-1728755393
1649 rafaEl doS SaNToS GoMES pa-1435289519
1650 rafaEl fErrEira pa-2000859505
1651 rafaEl MaToS VilariNS pa-806591749
1652 rafaEl MoNTEiro da SilVa pa-149854868
1653 rafaEl oliVEira da lUZ pa-184788397
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1654 rafaEl PaiVa dE oliVEira diaZ pa-1376291258
1655 rafaEl SilVa da SilVa pa-7833384
1656 rafaEl TadEU doS SaNToS liMa pa-240813165
1657 rafaEl ViNiciUS frEirES cUNHa pa-1340901487
1658 rafaEla aiMÊ da SilVa BarBoSa pa-1638199590
1659 rafaEla dE oliVEira coliNS coSTa pa-58768710
1660 rafaEla MENEZES GodiNHo pa-350663341
1661 rafaEla oliVEira dE oliVEira pa-1710346546
1662 rafaEla SilVa da SilVa pa-788056809
1663 raiaNa SaNTiaGo da coSTa pa-1486479203
1664 raiar do SErTÃo pa-1431879002
1665 railiaNE dE fáTiMa BoTElHo dE araÚJo pa-769515773
1666 railSoN WallacE rodriGUES doS SaNToS pa-316855671
1667 raiMUNdo araÚJo coSTa pa-669244890
1668 raiMUNdo BElÉM dE JESUS pa-2037485625
1669 raiMUNdo cEcilio fErrEira pa-809221232
1670 raiMUNdo cláUdio doS SaNToS loBaTo pa-429120282
1671 raiMUNdo clEiToN liMa da SilVa pa-574210640
1672 raiMUNdo corrEa coSTa pa-1965413174
1673 raiMUNdo JaMil da coNcEiÇÃo rEBElo pa-457414357
1674 raiMUNdo Marcio SaNToS rodriGUES pa-632333370
1675 raiMUNdo NaZarENo dE alMEida GliNS pa-136554073
1676 raiMUNdo NoNaTo fErrEira liMa pa-1303095746
1677 raiMUNdo NoNaTo SilVa BarrETo filHo pa-439792139
1678 raiMUNdo PEdro lEal doS SaNToS pa-1813308590
1679 raiMUNdo PiNHEiro BaraTa pa-1414037963
1680 raiMUNdo rodriGo doS SaNToS SilVa pa-1507251704
1681 raiMUNdo rodriGUES BorGES pa-298618981
1682 raiMUNdo TEiXEira NEVES pa-615705459
1683 raira MaciEl doS SaNToS pa-973724169
1684 raÍSSa coSTa fiGUEirEdo pa-27430886
1685 raÍSSa dE cáSSia caSTro cardoSo pa-1365691370
1686 raiSSa lEÃo rEiS pa-1415552843
1687 raÍSSa THaYNá coUTiNHo da SilVa - MEi pa-616211421
1688 raMiro QUarESMa da SilVa pa-774946207
1689 raMoN BENTES MacHado riVEra pa-1676269633
1690 raNcEJaNio SilVa GUiMaraES pa-844626639
1691 raoNi dE alMEida corrÊa pa-1661323118
1692 raPHaEl aNdErSoN da SilVa dUQUE pa-291409279
1693 raPHaEl aNdradE rocHa pa-1348073733
1694 raPHaEl lUKaS fErrEira riBEiro pa-1165794379
1695 raPHaEl ViNÍciUS foNSEca BEZErra pa-1307019922
1696 raPoSa ProdUÇÕES ciNEMaToGráficaS E coMUNicaÇÃo lTda pa-843041949
1697 raQUEl MiNErViNo dE carValHo BiSNETa pa-1082916795
1698 raUlff fErraZ liMa pa-1002479191
1699 raYHUrY GEMaQUE da SilVa pa-957609106
1700 raYr WaNdErSoN da SilVa SalES pa-296208224
1701 raYSSa cardoSo da SilVa pa-759426086
1702 raYSSa rodriGUES da SilVa pa-412656768
1703 raYSSa VicTÓria PiNHEiro liMa pa-1949011780
1704 rEBEca GoMES PiMENTEl pa-1434759606
1705 rEBEca lariSSa doS SaNToS MariNHo pa-1179292687
1706 rEGiaNE KEllY QUEiroZ SaNToS pa-1903613371
1707 rEGiNa da coNcEiÇÃo VilHENa fErrEira pa-1902290845
1708 rEGiNa lÚcia cardoSo dErZE pa-297175429
1709 rEGiNa lÚcia fErrEira raMoS pa-1198632304
1710 rEGiNaldo BraGa MoraES pa-549833654
1711 rEGiNaldo dE SoUZa ViaNa pa-453165710
1712 rEGiNaldo ViEira BaliEiro pa-1482152491
1713 rEiNaldo BarroS da VEra crUZ pa-2037419911
1714 rENaN aBoU El HoSN riBEiro MalaTo pa-1337313278
1715 rENaN fErrEira da SilVa pa-1084653890
1716 rENaN rodriGUES dE PiNHo pa-810939848
1717 rENaN SaNToS do roSario pa-647076582
1718 rENaTa aGUiar rodriGUES pa-711714787
1719 rENaTa alENcar BEcKMaNN dE liMa pa-1867443422
1720 rENaTa coElHo SaNToS pa-617918303
1721 rENaTa coNcEiÇÃo SilVEira SoUSa - MEi pa-2094242901
1722 rENaTa Maria PadilHa dE SoUSa pa-1636757378
1723 rENaTa MoTTa MaUÉS MESQUiTa pa-421848609
1724 rENaTa rodriGUES dE PiNHo pa-162645760
1725 rENaTo aNToNio da GaMa MalcHEr NoGUEira pa-325698000
1726 rENaTo cHalU PacHEco HÜHN pa-647224758
1727 rENaTo da SilVa roSaS pa-1796847720
1728 rENaTo fraNK riBEiro QUarESMa pa-1437531635
1729 rENaTo lUiZ TriNdadE pa-1871481436
1730 rENaTo PiNTo TorrES pa-1985982934
1731 rENaTo TEiXEira PiNHEiro pa-1210103043
1732 rENaTo ViEGaS daNTaS dE MElo pa-1164087905
1733 rEriS adacioNi dE caMPoS doS SaNToS pa-1567855721
1734 rESarial iNSTiTUTo cUlTUral aMaZoNia do aMaNHa pa-1577114641
1735 rHolaNdo doS SaNToS adEGaS pa-1437506884
1736 rHYdlEY daNNYlo da SilVa PErEira pa-2103229417
1737 ricardo BrUNo SacraMENTo MacEdo pa-28017814
1738 ricardo da SilVa BorGES pa-710996338
1739 ricardo GUiMarÃES iSHaK pa-84252646
1740 ricardo JoSÉ dE MEdEiroS cardoSo pa-684102127
1741 ricardo liNcoN doS aNJoS SaNToS pa-1580240514
1742 ricardo VaScoNcEloS MaradEi pa-1109651426
1743 ricHard caio SilVa rEGo pa-1489607023

1744 rilQUE cÉZar liMa BaSToS pa-2072167864
1745 riSoNalVa Garcia corrÊa pa-2099509901
1746 riSoNEila Garcia corrÊa pa-1127326365
1747 riSoNEUdo Garcia corrÊa pa-1486610466
1748 riTa aUXiliadora GoNÇalVES dE SoUZa pa-2113599166
1749 riTa dE caSSia MEdEiroS dE oliVEira pa-471331321
1750 riTa Maria dE fáTiMa PEloSo GraSSo pa-1158713155
1751 riVaildo MoraES PEiXoTo pa-776313729
1752 roBErTa aMaral daMaScENo pa-773645929
1753 roBErTa coNcEiÇÃo TaVarES SoarES pa-1987564410
1754 roBErTa KEli dE MiraNda carValHo pa-1921236679
1755 roBErTa Sá lEiTÃo BarBoZa pa-1122019967
1756 roBErTo doS SaNToS corrEa pa-1359057322
1757 roBErTo iGor PorTo dE oliVEira pa-130320024
1758 roBErTo larGMaN BoroViK pa-1056753273
1759 roBErTo oliVEira da SilVa pa-2042212879
1760 roBErTo PENaforT aMoriM da SilVa pa-1275249512
1761 roBSoN clEYToN dE SoUZa MoraiS pa-1914632159
1762 roBSoN fariaS PaNToJa pa-1489690730
1763 roBSoN raMoS da foNSEca pa-407161065
1764 rodolfo dE MoUra PiNHEiro pa-274892244
1765 rodolfo SaNToS GoMES pa-1571484831
1766 rodriGo cESar dE MElo BaSToS pa-475906792
1767 rodriGo coSTa foNSEca oliVEira pa-1451473988
1768 rodriGo da coSTa MaGNo pa-273017214
1769 rodriGo lUiZ doS rEiS MacEdo pa-898078537
1770 rodriGo oTaVio MaroJa BaraTa pa-2132712781
1771 rodriGo rodriGUES daS NEVES pa-1450156595
1772 rodriGo ViEllaS rodriGUES pa-1024898055
1773 rodriGo YUri oliVEira airES pa-1115659942
1774 roGEr da SilVa PaES pa-1490144965
1775 roGErio SilVa caBral pa-1040383281
1776 roMario doS SaNToS SiMÕES pa-1556586921
1777 roMario SoarES da SilVa pa-1412993089
1778 rÔMUlo fErrEira rodriGUES pa-617466743
1779 roMUlo MaUricio PaNToJa da coSTa pa-89780710
1780 roMUlo TadEU PErEira daS NEVES pa-1641140428
1781 roNald BrUNo da SilVa coSTa pa-345214954
1782 roNald VEra rUffEil pa-681619325
1783 roNaldo doS SaNToS SilVa pa-2021580371
1784 roNaldo lUciaNo GoMES NUNES pa-401517759
1785 roNaldo SaNTaNa SilVa pa-833461167
1786 roNdiNEll aQUiNo PalHa pa-1625083809
1787 roNEildo roNaN dE SoUSa ViEira pa-763134803
1788 roNiErE da coSTa NUNES pa-640528761
1789 roNildo alVES dE JESUS pa-1525253912
1790 roNNY raMoS da SilVa pa-597096204
1791 roNY BriTo HofSTaTTEr pa-887462197
1792 roodriGo do NaSciMENTo rocHa pa-1612971156
1793 roSa Maria do Socorro SaNToS pa-2266228
1794 roSa Maria PErES liMa pa-1471205812
1795 roSa Maria rodriGUES dE SoUZa pa-1409976231
1796 roSalÍdia TaVarES SUTElo pa-740142891
1797 roSaliNa riBEiro da crUZ pa-1548148272
1798 roSaliNE dE PaUla BiTENcoUrT riBEiro pa-59166590
1799 roSaNa da SilVa alVES pa-855349151
1800 roSaNa Maria alENcar oliVEira pa-1014399311
1801 roSaNa MiraNda SaWaKi pa-1210236023
1802 roSaNa MUNdUrUKU Borari pa-1734970377
1803 roSÂNGEla corrÊa da rocHa pa-1779928329
1804 roSaNGEla dE NaZarE alcaNTara do NaSciMENTo pa-1828388663
1805 roSÂNGEla loBaTo dE oliVEira lEiTE pa-1384307460
1806 roSÂNGEla Maria araÚJo dE alMEida pa-744334295
1807 roSÂNGEla MoNTEiro da SilVa pa-1488358449
1808 roSE MariE dE SoUSa GoMES pa-2139660569
1809 roSEaNE MilENE dE SoUZa TUNaS pa-1588908711
1810 roSElENa MEiGUiNS dE oliVEira pa-1807208257
1811 roSEMarE SilVa da SilVa pa-1186909065
1812 roSENildE riBEiro fErNaNdES pa-647559990
1813 roSiaNE dE JESUS rocHa pa-1948030317
1814 roSilda raMoS dE SaNTaNa pa-235177329
1815 roSilENE fUrTado PadilHa pa-1937498711
1816 roSiMaUro doS SaNToS PErEira pa-1522374709
1817 roSiMEirE SilVa roSário pa-1648341333
1818 roSiNEi GilBErTo rodriGUES MoNTEiro JUNior pa-441173633
1819 roSiVal diaS dE SoUSa pa-1832376334
1820 roZENildo SilVa riBEiro pa-353952267
1821 rUaN dE oliVEira rodriGUES pa-1644201560
1822 rUBENS EliaS da SilVa pa-1020902234
1823 rUBErVal GoNÇalVES aNdradE pa-1010553936
1824 rUdSoN SoarES fÉliX pa-1815870468
1825 rUTH NaYaNE corrÊa fErrEira - MEi pa-1913428516
1826 rUTH SoUZa carNEiro pa-946970164
1827 rUTHlEa liMa MEdEiroS GalVao - MEi pa-1108081799
1828 rUY JoSE alVES dE aSSiS pa-967109145
1829 Sa & MardocK ProdUcoES arTiSTicaS S/S lTda pa-1532926502
1830 SaBliNa araÚJo da SilVa pa-221950520
1831 SaBriNa NaZarÉ aSSiS da SilVa pa-440585484
1832 SaiNT claYr  dE caMPoS SolaNo pa-438352547
1833 SaloMÃo BriTo da SilVa pa-1534653645
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1834 SaloMÃo larEdo pa-1036430770
1835 SaMaNTHa SaNToS MoNTEiro da SilVa pa-48006064
1836 SaMara dE caSTro MilHoMEM - MEi pa-1960547212
1837 SaMia oliVEira MoraES dE SoUZa pa-2044504283
1838 SaMilY Maria MorEira da SilVa E SilVa pa-426874242
1839 SaMir raoNi PiNHEiro SilVa pa-726395326
1840 SaMira BEaTriZ MacHado BorGES pa-1155321115
1841 SaMUEl MENdES NoVaES pa-1408299388
1842 SaNdoVal doS SaNToS aMParo pa-252245299
1843 SaNdra doS SaNToS SilVa pa-1656412893
1844 SaNdra dUailiBE forTE BarBoSa pa-671333125
1845 SaNdra Maria arrUda da coSTa pa-1304069886
1846 SaNdra SUElY da SilVa pa-1440462114
1847 SaNdra SUElY ViaNa PErdiGÃo SaMPaio pa-1320845391
1848 SaNdrESoN MarcElo PErEira da SilVa pa-1898685301
1849 SaNdro doS SaNToS SaNTarÉM0 pa-1836826127
1850 SaNdro lUiZ aMoraS da MoTa pa-951304354
1851 SaNdro MaUricio TaBoSa ViEiTaS pa-1849658367
1852 SaNdro PErEira dE alMEida pa-2066057158
1853 SaNdro SaraiVa dE JESUS pa-1376442525
1854 SaNdY JUliaNa fiGUEirEdo diNiZ pa-102152211
1855 SaNTiaGo lÓPEZ pa-1008660335
1856 Sara Maria carValHo do aMaral pa-2020848165
1857 Sara oliVEira dUarTE pa-890563131
1858 Sara raiaNE corrEa MaGalHaES pa-633717178
1859 Sara rodriGUES do aMaral pa-1025698025
1860 Sara SHaroN alVES doS rEiS pa-1937559371
1861 SaraH arcÂNGElla SoarES doS rEMÉdioS pa-1466955068
1862 SaUl MarcElo SaNToS rodriGUES pa-1200609076
1863 SaUlo alEXaNdrE PicaNco SiSNaNdo pa-4454884
1864 SaUlo cHiST caraVEo da SilVa pa-87792653
1865 ScHNEidEr lUiS da SilVa foro pa-402307833
1866 SE raSGUM ProdUcoES lTda pa-53916201
1867 SEBaSTiÃo rEEdSoN daNTaS da SilVa pa-835895854
1868 SEBaSTiÃo TriNdadE da coNcEiÇÃo JÚNior pa-85438817
1869 SElMa doTTa pa-514847001
1870 SElMa MarTiNS BalTaZar pa-1543422345
1871 SElMa SaNa colTiNHo pa-592830068
1872 SÉrGio da SilVa rodriGUES filHo pa-203861436
1873 SÉrGio WilliaM doS SaNToS pa-361036266
1874 SHaYNE craVo pa-825328813
1875 SHEila criSTiNa da SilVa MoUTiNHo pa-1787144766
1876 SHirlEY SilVa coSME cUrUaia pa-1215221058
1877 SidiaNE ViEira NUNES pa-1317519979
1878 SidNEY aUGUSTo caNTo oliVEira pa-543608705
1879 SidNEY corrEa ViEGaS pa-900839399
1880 SidNEY SilVa MENdoNÇa pa-697339951
1881 SilaS oliVEira liMa pa-689816114
1882 SilaS SaMUEl rEiS SalES pa-1506643741
1883 SilaS SoUSa do NaSciMENTo JUNior pa-1676713140
1884 SilVaN GalVao doS SaNToS - MEi pa-1753340092
1885 SilVaNa da SilVa pa-1771630675
1886 SilVaNa loUrEiro liMa pa-365023478
1887 SilVaNa PaTrÍcia Sardo da SilVa pa-839877882
1888 SilVaNE PrESTES da SilVa pa-44153920
1889 SilVia rEGiNa coTa TaVarES pa-1863617394
1890 SÍlVio JoSÉ coSTa alVES pa-290715987
1891 SilVio PirES dE oliVEira pa-2015094232
1892 SiMoNE alBUQUErQUE loBo PErEira pa-479367556
1893 SiMoNE do Socorrro JarES NoVaES pa-547928685
1894 SiMoNE SaNToS Boa MorTE pa-763807356
1895 SiNaEa da coSTa liMa pa-1881200843
1896 SirYaSMiN coNcEiÇÃo coSTa dE QUEiroZ pa-1059238968
1897 SMaEl BarroSo da SilVa pa-798608140
1898 Socorro cElia BarBoSa do NaSciMENTo pa-1506076576
1899 Sofia laNa loBaTo GoNÇalVES pa-330560651
1900 Sofia liMa do NaSciMENTo pa-1404677181
1901 SolaNGE coNcEiÇÃo loUrEiro MoNTEiro - MEi pa-1693761396
1902 SoNia fErro E SilVa roBaTTo pa-328116959
1903 SÔNia Socorro do carMo SalES pa-242083616
1904 STÉfaNo da PaiXÃo SaNToS pa-2009068776
1905 STM ProdUÇÕES pa-1090957454
1906 SUaNi Kiara PoMPEU cUNHa rodriGUES pa-1958657310
1907 SUElEN BaTiSTa da SilVa MorEira pa-1713437909
1908 SUEllEN caTriNE flEXa carNEiro pa-890544913
1909 SUSaNNE MEYrE da SilVa MElo pa-490966680
1910 SUZaNa aSSUNÇÃo dE MENdoNÇa BorGES pa-442551697
1911 SUZaNa dE aQUiNo MEdEiro pa-641119470
1912 SYNTHia HEllEN da coNcEiÇÃo PiNTo pa-342600918
1913 TaciaNa MiraNda da SilVa pa-2010876194
1914 TaiNa PaiVa GodiNHo pa-1994979435
1915 TaÍS carNEiro fiGUErEdo - MEi pa-162115406
1916 TaiS SaWaKi oliVEira pa-784720046
1917 TaiSa riBEiro fErNaNdES - MEi pa-434237682
1918 TaiSSE NaiadE rodriGUES doS SaNToS pa-1537061707
1919 TaliTa lEMoS PiNHEiro pa-1692980755
1920 TaliTa ViEira araNHa pa-174963620
1921 TaMirES dE araUJo alVES pa-939127124
1922 TaMirES dUarTE cEciM dE SoUZa - MEi pa-1617211458
1923 TÂNia JÚlia dE BriTo PiNHEiro pa-885382250

1924 TÂNia SaraiVa doS SaNToS pa-1896664069
1925 TaTiaNa caValcaNTE faBEM pa-1855047964
1926 TaTiaNa da SilVa MElo pa-322411795
1927 TaYaNa cHErMoNT KlaUTaU pa-1424944368
1928 TaYNa GoMES doS SaNToS - MEi pa-337290102
1929 TaYNa SUElEN SilVa da SilVa pa-971416039
1930 TaYNara cHriSTiNNE carValHo Garcia pa-1965985996
1931 TaYNara dE liMa BorGES pa-130647510
1932 TaYNara NaYffiTali coUTiNHo dE oliVEira pa-1266796278
1933 TaYrES MaGNo PacHEco pa-1655877251
1934 TElciaNo E SilVa dE SoUSa pa-996801402
1935 TElMa Maria coElHo BarBoSa pa-1632804632
1936 TElMa SaraiVa doS SaNToS pa-372292806
1937 TErESa Harari alaVES dE araÚJo pa-675921046
1938 TErEZa criSTiNa MaToS doS SaNToS pa-2140600971
1939 TErEZa MorEira raMoS pa-1937810355
1940 TErEZiNHa SilVa dE SoUZa pa-320380861
1941 THaiS BarroS riBEiro pa-1880470149
1942 THaÍS fErrEira dE SalES pa-338734970
1943 THaiSE daria rocHa fariaS pa-571395085
1944 THalES BraNcHE PaES dE MENdoNÇa pa-1786763449
1945 THalliTa BorGES da SilVa pa-949719970
1946 THalYTa SoUSa coSTa pa-752068219
1947 THaNia lUcia PoMPEU rodriGUES pa-1061016258
1948 THaYaNa ViaNa dE SoUZa pa-1065338923
1949 THaYS dE NaZarÉ cHaVES TraVaSSo pa-1252179971
1950 THaYSSa cardoSo doS SaNToS pa-302969257
1951 THiaGo aNdrE SaNToS rodriGUES da SilVa pa-833606790
1952 THiaGo BarBoSa PErEira pa-672065772
1953 THiaGo BrENo SMiTH dE oliVEira PaMPolHa pa-1162651164
1954 THiaGo dE araÚJo loPES pa-2031995468
1955 THiaGo GoMES BarBoSa pa-875534487
1956 THiaGo GoNÇalVES oliVEira pa-789565214
1957 THiaGo MarTiNS da crUZ pa-193834458
1958 THiaGo oliVEira cordEiro pa-1430759887
1959 THiaGo PiNEla VarGaS da coSTa pa-536460091
1960 THYaGo da SilVa liMa pa-1894882612
1961 TiaGo BarBoSa loBaTo pa-1838137441
1962 TiaGo BaTiSTa SilVa pa-508546217
1963 TiaGo JÚlio dE fariaS MarTiNS pa-1005696767
1964 TiaGo raMoS doS SaNToS pa-687644030
1965 TiaGo SilVa doS SaNToS carValHo pa-479586031
1966 TiaGo SoarES BarcEloS pa-459835904
1967 TifaNi SaNToS MacEdo pa-1836823330
1968 TiME i aSSUriNi pa-395307789
1969 TT ModEl PlUS E ProdUÇÕES pa-572097360
1970 UdSoN liSBoa da SilVa pa-122462294
1971 UENdY oliVEira fEiToSa pa-27783087
1972 Uirá SEidl PiNHEiro pa-583781651
1973 UllY JÉSSica oliVEira BriTo pa-879010285
1974 UriEl NaSciMENTo SaNToS PiNHo pa-1904267412
1975 UrUBaTaN fErrEira dE caSTro pa-670601825
1976 ValciclÉa BarBoSa fErrEira pa-1079161144
1977 ValdEcira do Socorro liMa MaciEl pa-1534770242
1978 ValdilENa GoMES BaTiSTa pa-976850400
1979 ValdilENE araÚJo da TriNdadE pa-629856179
1980 ValdoMiro doS SaNToS SaNToS pa-1996199658
1981 ValdSoN SilVa da PaiXÃo pa-980275289
1982 ValÉria dE JESUS alMEida carNEiro pa-712239414
1983 ValÉria PErEira dE SoUSa pa-23893003
1984 ValfrEdo doS SaNToS MElo pa-1423374595
1985 ValTEr doS SaNToS frEiTaS pa-201837422
1986 VaNdilÉia foro da SilVa pa-160038441
1987 VaNESSa MENdoNÇa BorGES pa-981242447
1988 VaNESSa SilVa daS NEVES Baia pa-247502842
1989 VaNESSa SilVa MarrocoS pa-1401735602
1990 VÂNia lÚcia BiSPo SaNToS do NaSciMENTo pa-2051002714
1991 VENaNcio do carMo SaNToS cHaVES NETo pa-599900088
1992 VErENa lEal NoGUEira pa-1442366685
1993 ViaNEi afoNSo coSTa PiNHEiro pa-614778784
1994 Vic arGÔlo da SilVa pa-1699199028
1995 VicENTE dE PaUla do carMo TocaNTiNS pa-996011872
1996 VicTor cÉSar da SilVa rocHa pa-1159908686
1997 VicTor fUrTado SaldaNHa raMoS pa-1600701655
1998 VicTor HUGo dE SoUZa liMa pa-1220662740
1999 VicTor KaZUo oliVEira MaTSUMoTo pa-370311730
2000 VicTor lHUaN aNdradE da SilVa pa-303806905
2001 VicTor MaNUEl dE alMEida rodriGUES pa-752473872
2002 VicTor MaTEUS PiNTo SEGToWicK pa-1419149559
2003 VicTor riBEiro aMoraS pa-252440641
2004 VicTor roSaliNo fErrEira pa-917086047
2005 VicTor ViToriaNo daNTaS pa-1281869062
2006 VicToria araUJo da TriNdadE pa-17424608
2007 VicToria corrEa SaMPaio pa-722709085
2008 ViNiciUS dE araÚJo PacHEco pa-59877709
2009 ViTal JoSÉ raMoS pa-1509228037
2010 ViTor fErNaNdo alVES da SilVa pa-2026428744
2011 ViTor raBElo dElGado pa-1741001216
2012 ViTor SaNTa roSa doS rEiS pa-1480952493
2013 ViTÓria ciBElE MaciEl da coSTa pa-1746319295
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2014 ViViaN BiTar doS rEiS pa-1795028676
2015 ViViaN Maria PErEira SaNTa BriGida pa-1026737816
2016 ViViaNE dENiSE loPES corrEa pa-1437568760
2017 ViViaNE Garcia ViNaGrE pa-1008457436
2018 WaGNEr NEVES dE oliVEira pa-324463988
2019 WaldENor PiNHEiro SaNToS pa-857848932
2020 WaldETE BriTo SilVa dE frEiTaS pa-1786182891
2021 WalÉria adriaNE dE SoUZa da SilVa pa-1277151294
2022 WalEriaNo GUrJÃo dUarTE pa-299562140
2023 WalKiMar GUEdES SilVa aMoriM pa-1786547723
2024 WallacE BraZ MoUra BENTES pa-749569333
2025 WallacE lUiZ aSSUNÇÃo fraNÇa pa-1263895832
2026 WalMEirE alVES dE MElo coSTa pa-906341771
2027 WalTEr BriTo da SilVa filHo pa-1216061708
2028 WalTEr dioGo dE caSTro VaNdEKoKEN pa-647335005
2029 WalTEr PaNToJa MacHado pa-1008700050
2030 WaNdEr Mac iVEr KiNG BEcKMaN pa-1734406909
2031 WaNdErclEY cardoSo dE liMa pa-1338356356
2032 WaNdErlEi alEiXo MoUTiNHo pa-832361801
2033 WaNdErlEi dE caSTro rodriGUES pa-1923648771
2034 WaNdErlEYa GoNÇalo corrEa araÚJo pa-581808926
2035 WaNdErSoN  SaNToS NiNa pa-974707884
2036 WaNdErSoN carValHo NEVES pa-777046498
2037 WaNdErSoN da SilVa coSTa pa-1847303319
2038 WaNdErSoN lUiZ loBaTo NUNES pa-636135707
2039 WaNdErSoN SilVa dE Sá pa-1897378055
2040 WaNESSa frEiTaS rocHa pa-1637536080
2041 WarllEN BarroS dE SoUZa pa-2111826910
2042 WaTiSoN GoNÇalVES doS SaNToS pa-451405389
2043 WEidSoN lUiZ loBaTo NUNES pa-1340126850
2044 WElEN fraNciSca doS SaNToS SilVa pa-86305391
2045 WElliNGTa JoSYaNE SiQUEira MacÊdo pa-628737859
2046 WElliNGToN alBUQUErQUE da SilVa pa-41911251
2047 WElliNGToN BaTiSTa da SilVa pa-158921347
2048 WElliNGToN BrUNo SoarES da SilVa pa-1489627438
2049 WElliNGToN PErEira dE frEiTaS pa-456451757
2050 WElliNGToN rocHa alVES pa-37219871
2051 WElliNGToN roMario da SilVa alVES pa-878489712
2052 WElliToN laUrENTiNo BoTElHo pa-1153105128
2053 WElliTToN BarrETo BarrETo pa-211390817
2054 WESlEY aUGUSTo JardiM araÚJo pa-1277618236
2055 WHaNdEr EdUardo PaMPloNa corrEa pa-1161100534
2056 WHESllaNY alMEida dE araUJo pa-2000459707
2057 WilKlEr lUiZ alMEida SilVa pa-384752423
2058 Will lEE da SilVa SaNToS pa-677555967
2059 WillaME coElHo alVES pa-1368031677
2060 WillaME coElHo alVES filHo pa-1386608628
2061 WillEr clEBEr BENTES doS SaNToS pa-725929267
2062 WilliaM BriTo calaNdriNi pa-1785495733
2063 WilliaM MarTiNS da SilVa pa-1208725634
2064 WilliaMS doUGlaS rEiS faVacHo pa-437889884
2065 WilliaN oliVEira aMaro pa-1691845264
2066 WilliaNS WaSHiNGToN ViEira raYol pa-95938469
2067 WillY aaroN PEdroSa VillalBa pa-2027719084
2068 WilNEllY do Socorro dE oliVEira PiNHEiro pa-2011411490
2069 WilSoN ricardo caMPoS fErrEira pa-870690296
2070 WilSoN TadEU SarMENTo aMoraS pa-1549135716
2071 WilToN BElUZZo dE oliVEira pa-810328790
2072 WirllaNY Maria MarTiNS da SilVa pa-310029017
2073 WolTairE BaUdElairE MaSaKi da coSTa pa-179738966
2074 YaGo MaTHiaS cardoSo diaS pa-1236519063
2075 Yala Maria fraNco MarTiNS pa-819760333
2076 YaN lUYd alMEida MarTiNS pa-1737396283
2077 YaN rodriGo diaS dE oliVEira pa-638501167
2078 YaN ViTor fErrEira dE liMa pa-494137521
2079 YaNNa dE SoUZa cardoSo pa-1720897648
2080 YaNNE liláZia liSBoa MorENo pa-1683681391
2081 Yara GaBriEllE raMoS pa-1313769146
2082 Yara MariNHo coSTa pa-1817173433
2083 YaSMiN alVES do NaSciMENTo pa-58384351
2084 YaSMiN alVES PiNTo pa-298307110
2085 YNGrid EYTYENE GoMES fariaS pa-1278915055
2086 YorraNa P Maia SoUZa pa-1951576332
2087 YriS raiSSa MElo do NaSciMENTo pa-1610322594
2088 YUrE lEE alMEida MarTiNS pa-843434780
2089 YUri dE MoUra aVElar rEiS pa-70311615
2090 YUri JoSÉ PErEira MaTiaS pa-1526184320
2091 YUri liSBoa MorENo pa-1781240609
2092 YUri rEiNEr PorTal dE liMa pa-2036836800
2093 YUri SoarES WariSS pa-1287446648
2094 YUri YaN frEiTaS MEirElES pa-1552537521
2095 YVaNa K N caValcaNTE criZaNTo pa-1283756874
2096 Z filMES ProdUÇÕES pa-1223594212
2097 ZENEidE VaScoNcEloS cHaroNE pa-1761056078
2098 ZENoBio GoNÇalVES fErrEira pa-730312390
2099 ZilMara SoarES dE BriTo pa-2131003054
2100 ZUila dUTra do coUTo oliVEira pa-2047662782

2101 ZUlEiNicE aNJoS doS SaNToS pa-1043899132

reLaÇÃo de HaBiLitados aPÓs recUrso
NoME N° iNScriÇÃo

1 adHara BElo MarQUES - MEi pa-1526315426
2 aNa caroliNa MarcEliaNo NUNES - MEi pa-37993316
3 aNa Maria liMa SaNTa BriGida pa-620361190
4 aNdErSoN ModESTo SaNTa BriGida pa-176064919
5 aNToNio faUSTiNo coUTiNHo lEal - MEi pa-1313331390
6 aSSociaÇÃo da coMUNidadE QUiloMBola dE Sao SEBaSTiÃo dE BUraJUBa pa-1972210119
7 BárBara PriScila NaSciMENTo corrÊa loBaTo pa-547666595
8 cENTro arTÍSTico cUlTUral BElÉM aMaZÔNia pa-848471181
9 cHarlES aNdrE da coSTa E SilVa - MEi pa-2054729892
10 dEYVid BorGES PErEira da SilVa - MEi pa-1997250487
11 dioNaTa cHaVES riBEiro pa-585409935
12 EMaNUEllE PaTrÍcia SilVa caSTElo pa-1829931071
13 iNSTiTUTo ESTEla SoUZa pa-2006377160
14 JoSE Maria da SilVa pa-1242030934
15 KaMara KÓ foToGrafiaS lTda pa-1061016726
16 lEaNdro rocHa caMPoS - MEi pa-351123765
17 MarlENE aNdradE fErrEira pa-847755092
18 MaUro aNTÔNio fErNaNdES fraNÇa pa-864135526
19 ricardo alEXaNdrE SilVa doS SaNToS pa-205564260
20 rUBErValdo crUZ SarMENTo filHo pa-1050981824
21 SociEdadE MUSical PorToSalVENSE “25 dE dEZEMBro” - SoM25 pa-2107954121
22 SUElY Maria araÚJo MoNTEiro SilVa pa-1109499234

reLaÇÃo de   iNaBiLitados
NoMe N° iNscriÇÃo MotiVo

1 adriaNo aNdradE ViEira pa-794270637 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

2 adriEllE fElicio SilVa pa-1081464399 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

3 ailToN JUNior da SilVa fEiToSa pa-1879502112 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
4 alEX  SaNToS alVES  pa-262834886 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
5 allaNa GoNÇalVES fErNaNdES pa-1660982095 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
6 aNa aMElia oliVEira da SilVa pa-209777033 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
7 aNa clEidE PErEira SoarES pa-1741851087 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
8 aNa lidia cardoSo do NaSciMENTo pa-375823690 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
9 aNToNio aUGUSTo BriTo ViaNa pa-1737013362 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
10 aNTÔNio EUGÊNio corrÊa BiSPo pa-426024180 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
11 aNToNio XaViEr dE frEiTaS pa-313392575 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
12 aQUiNo & KaTo ProdUÇÕES dE MidiaS lTda pa-241145406 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

13 arlENicio NaSciMENTo da SilVa pa-250533683 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal 

14 arNaldo doS rEiS JÚNior pa-31238797 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal 

15 arNaldo fariaS dE dEUS filHo pa-802924446 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

16 aSSociaÇÃo da BaNda MUSical raBElo 
NoGUEira pa-1135444211 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

17 aSSociaÇÃo daS MUlHErES fEliZES - 
BElÉM pa-106536165 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

18 aSSociaÇÃo iNdÍGENa iaWá pa-1823463810 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

19 aSSociaÇÃo rEcrEaTiVa BENEficENTE 
cUlTUral GaViÕES da Vila pa-188739312 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

20 aSSociaÇÃo SociocUlTUral SHaloN pa-1005453114 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
21 BENEdiTa foNTElES SoarES pa-243522503 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
22 caMila rodriGUES rEiS pa-1960033883 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

23 carloS EdUardo SaNToro dE SoUZa pa-1595260445 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal 

24 carMEM EUNicE dE oliVEira PENicHE pa-1254001198 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
25 claUBEr alMEida liMa pa-233629307 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
26 claUdiNEia coSTa doS SaNToS pa-1501088597 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

27 clEUdElicE Maria araÚJo da SilVa  
MoraES pa-697674923 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

28 clÓViS MaXWEll aNdradE MarTiNS pa-1945881096 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
29 coNcEiÇÃo do roSário SilVa pa-795934317 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
30 dalila aNdrÉia cardoSo coSTa - MEi pa-684228630 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
31 daNiEllE dE aBrEU PErEira pa-989108027 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
32 dENNEr lEÃo da SilVa pa-1921318606 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
33 diENiSoN fErrEira dE alMEida pa-800163612 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

34 EdElSoN SoUZa fErNaNdES pa-819710448 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

35 EdEr Sá doS rEiS pa-726319090 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
36 EdiMar dE araUJo SoUZa pa-1098894569 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
37 EdiNaldo JoSE dE JESUS pa-1623032076 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
38 EdiNEidE caETaNo ViEira pa-398693803 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
39 EdiTE Maria carValHo rodriGUES pa-1486198991 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
40 EdiVaN loBo da coSTa pa-2055514744 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
41 EdNicE dE SoUSa loPES pa-261286776 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
42 EdSoN JorGE SilVa rioS pa-299688948 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
43 EdValdo PiNTo PErEira dE SoUZa pa-1190707329 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
44 ElaÍNa MoNTEiro fErrEira cUNHa pa-1487068176 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
45 ElaiNE ViTÓria da SilVa BarroS pa-989169531 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

46 EldENilSoN cardoSo doS SaNToS pa-2146873887 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

47 Eli caBral da SilVa pa-506455751 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5; 4.12 E 4.13 do 
EdiTal

48 EliENa alVES dE dEUS pa-1795668052 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

49 EliESEr cadETE caValcaNTE pa-681817908 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
50 EliZEU alMEida coSTa pa-898425610 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

51 ElToN da coNcEiÇÃo da foNSEca pa-944867288 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal
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52 Erica corrEa dE oliVEira pa-1025095130 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
53 fáBio SaNToS lUiS pa-843161904 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
54 fEliPE lElES PiNHEiro pa-1508503147 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
55 fErNaNdo dE SoUZa coNcEiÇÃo pa-118282131 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
56 fraNciSco carValHo afoNSo NETo pa-16238601 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
57 G2 SErViÇoS dE ProdUÇÃo dE VidEo lTda pa-740087413 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
58 GENiSSoN PaES cHaVES pa-268363138 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
59 GEoVaNE PErEira da SilVa pa-1623119772 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

60 GrÊMio rEcrEaTiVo BENEficENTE carNa-
ValESco ParaNGolÉ do SaMBa pa-2058870219 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

61 GUSTaVo BriTo MorEira - MEi pa-2030557391 iNaBiliTado coNforME o iTEM 3.1 do EdiTal
62 iNá caMila raMoS faVacHo dE MiraNda pa-1175822280 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

63 iNSTiTUTo JoÃo JoSÉ GEraldo pa-841321613 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal

64 irlaNildES Maria fiGUEira da SilVa pa-900384984 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5; 4.12 E 
4.13 do EdiTal

65 iSaBEl criSTiNa dE SoUZa VENTUra pa-578810798 iNaBiliTado coNforME o iTEM 1.6 do EdiTal

66 iSacK BarroS da coNcEiÇÃo pa-161318953 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

67 iSadora alVES fErrEira pa-1872549283 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5; 4.12 E 
4.13 do EdiTal

68 iUaNE doS SaNToS SoUZa pa-493280152 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

69 iValdo rEBElo PaMPloNa pa-2016335505 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
70 iVaN carloS fariaS SarMENTo pa-183484179 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
71 iVETE cordEiro da SilVa pa-840555716 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

72 iVo caETaNo da crUZ pa-756207552 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.12 
do EdiTal

73 JoÃo dE PaUla raMoS pa-1665918799 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
74 JoEl SoUZa do NaSciMENTo pa-38644076 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
75 JoSE Maria da SilVa pa-1242030934 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

76 JoSÉ MiGUEl lira dE alENcar pa-992383949 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

77 JoSÉ WYGENS PErEira doS SaNToS pa-1805365187 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

78 JoSiEl SilVa fEliPE pa-1259451923 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13  
do EdiTal

79 JUciNalVa BENTES oliVEira pa-2131463283 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5; 4.12 E 
4.13 do EdiTal

80 JUciNEi aNTÔNio GoMES NUNES pa-1279230709 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
81 JUraNdir MoNTEiro doS SaNToS pa-1424536226 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

82 Karlla SaNToS dE SoUZa coSTa pa-380881684 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5; 4.12 E 
4.13 do EdiTal

83 lEciNda Maria daS cHaGaS MoraES pa-1903088676 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

84 lEoNardo GUilHErME fUrTado doS 
aNJoS pa-502314798 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 

do EdiTal 
85 liVia ViToria alVES TriNdadE pa-596937499 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
86 lUaNa PErEira da SilVa pa-1633335794 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
87 lUcaS GUilHErME da SilVa pa-1547167295 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
88 lUcaS lEVY oliVEira cardoSo pa-1275908895 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

89 lUcaS loUrENÇo EScÓcio dE faria pa-1647953677 iNaBiliTado Por irrEGUlaridadE coM a 
PrESTaÇÃo dE coNTaS 

90 lUciValdo dE SoUZa SilVa pa-482140648 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

91 lUiZ fEliPE rocHa dE laZari pa-2036382623 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
92 lUiZ UrBaNo MENdoNÇa fErrEira pa-1673568821 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
93 lUZ cENTro dE daNcaS EirEli pa-939389895 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
94 lUZENildE da lUZ alVES caValcaNTE pa-249556889 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
95 M. frEirE SoarES pa-1312867133 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
96 MadlYN NaYara dE oliVEira BarroS pa-2004060175 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

97 MailSoN SaNToS da SilVa pa-967410672 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.14 
do EdiTal

98 MaNUEllE dE SoUZa coSTa pa-1593347949 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

99 MarcElo carNEiro BarBoZa pa-660899243 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal 

100 Marcia Maria SoarES carNEiro pa-729780701 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
101 Marcilio aNdrÉ da SilVa pa-696361936 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

102 MarcoS HENriQUE dE oliVEira ZaNoTTi 
roSi pa-62188378 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

103 Maria da coNcEiÇÃo fEiToSa SaaVEdra pa-1388117583 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

104 Maria GaBriEla da SilVa aMador pa-218036992 iNaBiliTado Por irrEGUlaridadE coM a 
PrESTaÇÃo dE coNTaS 

105 Maria lUcia dE aZEVEdo crUZ pa-1369418649 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
106 Maria SaNTaNa doS SaNToS pa-147629500 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
107 MariaNa ViEira da coSTa MoNTEiro pa-1131127096 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
108 MaridalVa  coSTa doS SaNToS pa-179172681 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
109 MariETE BarBoSa doS SaNToS pa-463792791 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
110 MariZETE PaMPloNa ParaENSE pa-1068162158 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
111 MarloN JoSÉ da cUNHa PErEira - MEi pa-46703515 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

112 MaUra alESSaNdra NoGUEira NaVE-
GaNTES pa-477863016 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

113 MaYKa dE faTiMa BaTiSTa MElo pa-10205172 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

114 MEriaM SoUZa do NaSciMENTo pa-1434514904 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal

115 MiGUEliTa MaGNo TriNdadE pa-872214868 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

116 MiNEia NEiTa BraGa da SilVa pa-1441528884 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5; 4.12 do 
EdiTal

117 MÍriaM alVES dE láZaro aBrEU pa-1215749779 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
118 NaTalENE dE SoUSa MariNHo pa-61790378 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

119 NaTália SilVa dE oliVEira pa-539873846 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

120 NEliValdo cardoSo SaNTaNa pa-1769836549 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

121 NilToN roGErio BarBoSa doS SaNToS pa-691047120 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

122 odETE daS dorES NaSciMENTo PiNa 
EdoroM pa-1072869457 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

123 olGa lÚcia BaNdEira MoNTEiro pa-1765597258 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
124 orGaNiZaÇÃo NoVa acrÓPolE BElÉM pa-1751758912 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

125 oToNiEl oliVEira doS SaNToS pa-1238547496 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

126 PaUlo dE SoUSa SilVa pa-1206634647 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.12 
do EdiTal 

127 PEdro MarTiNS doS SaNToS NETo pa-2111043223 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
128 PEJU ProdUÇÕES EirEli pa-980674211 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
129 rafaEl doS rEiS rocHa pa-335448912 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
130 raidol TorrES SaldaNHa NETo pa-1086490731 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
131 raiMUNda coSTa BriTo pa-1440002735 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
132 raoNi fiGUEirEdo BElo dE carValHo pa-726661480 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

133 raQUEl SoUSa cHaVES pa-377850530 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal

134 rEGiNa EUcilEia rocHa SiQUEira pa-474464984 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
135 rENaN MaciEl doS SaNToS pa-770173972 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
136 rodriGo dE BarroS MoraES pa-667673499 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
137 rÔMUlo dE oliVEira alVES pa-817667075 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
138 roNaldo NUNES raMoS pa-87552377 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
139 roSirENE alVES aMaral pa-1984213767 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
140 rUaNa loPES rodriGUES pa-2099703824 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
141 rUi GUilHErME liMa do carMo pa-177772378 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
142 S. c. doS SaNToS arTES pa-1628080611 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
143 SErGio JoÃo dE araÚJo SalES pa-1662824413 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

144 SidNEY coSTa dE liMa pa-735356072 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal 

145 SilVio doS aNJoS SilVa pa-234272777 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

146 STHEPHaNY THiara da SilVa SoUZa pa-1398330988 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal

147 SUEllEN fErro SiQUEira pa-1510856958 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

148 SUZaNE BEaTriZ HErNaNdES do NaS-
ciMENTo pa-734254353 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

149 TaiS VENÂNcio cordEiro pa-452708270 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

150 THaiNá cardoZo forTE pa-1975103449 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal

151 THaiS HElENa MEdEiroS - MEi pa-1575923611 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

152 THaMillY  fErNaNda raMoS dE MElo pa-748677188 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5; 4.12 E 
4.13 do EdiTal

153 UBiraTaN MoraES dE oliVEira pa-1165919759 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
154 ValNicE caMPoS GoUVEia pa-1815843618 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
155 VaNdErlEi HENriQUE da SilVa pa-1810685038 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal 
156 VaNdria Garcia corrÊa pa-675974518 iNaBiliTado coNforME o iTEM 1.6 do EdiTal
157 VicToria TaVarES dE SoUZa pa-431213641 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
158 VidaBoa ProdUÇÕES criaTiVaS EirElE pa-1453645618 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
159 WaGNEr alBErTo raMoS ViEira pa-531874749 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
160 WaGNEr daNrlEY BraGa raTiS pa-838779995 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

161 WallacEr GEorGE SilVa rioS pa-222154151 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal 

162 WalMir SoUSa SilVa pa-1011741709 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
163 WElliNGToN JoSÉ ZEfEriNo dE oliVEira pa-84930657 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

reLaÇÃo de iNaBiLitados aPÓs recUrso

NoMe N° iNscriÇÃo MotiVo

1 acai - aSSociaÇÃo cUlTUral aMaZÔNia 
iNdEPENdENTE pa-912644416 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

2 adriaNa dE oliVEira aMaNaJaS pa-647232129 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
3 adriaNo laMEira dE oliVEira pa-1454617790 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
4 alYSSaNGEla SoUZa PalMEriM pa-1487466874 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
5 aMaNda KÉSia Borari pa-1611449679 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
6 aNa PaUla MoTa do roSário pa-189202173 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
7 aNdrÉ PoMPEU rodriGUES Pa 1680201143 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

8 aNdrEY THiaGo rocHa BorGES do 
NaSciMENTo pa-240366624 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

9 aNToNia coNcEiÇÃo doS SaNToS 
riBEiro - MEi pa-960076724 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

10 aNToNiNa BorGES SaNTaNa pa-2023279916 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
11 aNToNio alYSoN daS cHaGaS riBEiro pa-812880961 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
12 aNToNio da SilVa SalES pa-1785892778 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

13 aSSociaÇÃo cUlTUral E rEcrEaTiVa JUNi-
Na arraSTaPE lUaNdENSE pa-1679621186 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

14 aSSociaÇÃo JUNior acHiEVEMENT do 
Para pa-852473687 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

15 BENEdiTo SoUZa - MEi Pa 
-1174308839 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

16 BrUNa VilHENa rodriGUES pa-1258195920 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
17 caio ToBiT carValHo doS SaNToS pa-2089925802 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

18 carloS HoNoraTo fErrEira pa-1072422253 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal 

19 claUBEr doS SaNToS MarTiNS pa-899583127 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
20 claUdio MoraES BraGa pa-1722537630 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

21 colETiVo SiGMa EM arTE pa-1894810258 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 5 
do EdiTal 

22 criSTiaNo PiNTo aZEVEdo - MEi pa-295474506 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
23 darlaN da SilVa pa-1466877389 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
24 diMilSoN doS SaNToS PErEira pa-365547519 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal



76  diário oficial Nº 34.948 Quarta-feira, 27 DE ABRIL DE 2022

25 dioGo dE oliVEira SilVa pa-757320771 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal 

26 dirlaNdo BarroS TEiXEira pa-1406111432 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
27 doMiNGoS JorGE raMoS SallES - MEi pa-709859892 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
28 dUcilENE MiraNda doS SaNToS pa-186900389 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
29 EdirlEY MarUZo SilVa da coSTa - MEi pa-1088607010 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
30 EdUardo MorEira rodriGUES dE SoUZa pa-1652466122 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

31 EldEMir dE aZEVEdo caNTÃo - MEi pa-2091117588 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.13 
do EdiTal 

32 EliEZEr aTaidE do NaSciMENTo pa-1764932084 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
33 EliS Tarcila SoUZa dE SoUZa pa-136742233 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
34 ENilSoN NoNaTo da SilVa pa-1575077710 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
35 faBricio dE JESUS lEal da coSTa - MEi pa-1768326208 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
36 fláVio rEiS da GaMa pa-2057560731 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
37 flaVio riSUENHo laUaNdE pa-581801500 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal

38 fraNciSco carloS do NaSciMENTo 
SaNToS JUNior pa-2028310697 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

39 fraNciSco roBSoN SaNTiaGo filGUEira pa-1783933848 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
40 GaBriEl aNTUNES lUZ da cUNHa pa-566343251 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
41 GrUPo dE cariMBÓ flor do Pará pa-1104345711 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

42 HaNNY SilVa aBrEU pa-1422970481 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal 

43 HaYaNNa lariSSa aBrEU da SilVa pa-785878335 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

44 iNSTiTUTo dE difUSÃo cUlTUral diScÍ-
PUlo dE daVi pa-1119067125 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

45 JENNi VEloZo da coSTa pa-1426055332 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
46 JoÃo PaUlo dE oliVEira SoUZa pa-11001228 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
47 JoNaS MacEdo coNcEiÇÃo pa-301523117 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
48 JorGE rodriGUES PalMQUiST pa-415168802 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
49 JoSÉ NilToN da lUZ ViTErBiNo pa-1623129248 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
50 JUciclEia da SilVa pa-1163117859 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
51 KairoN BENMUYal frEiTaSS pa-2032395496 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
52 KETlEN SUZY liMa doS SaNToS pa-933200752 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
53 lUaNa MEdEiroS rocHa SalGado pa-902596095 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
54 lUiZ ráUriSoN araÚJo da SilVa pa-1775141725 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
55 MarcoS aNToNio coSTa PiMENTEl pa-1537270275 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
56 MarcoS roGÉrio do carMo PErEira pa-1852683418 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

57 Maria EUlália dE oliVEira loBaTo 
caMPoS pa-2070856543 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

58 Marialda caSTro da SilVa - MEi pa-286885169 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
59 MariaNa PErEira da SilVa pa-417112375 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

60 MaYrla aNdradE fErrEira pa-2014091160 iNaBiliTado Por irrEGUlaridadE coM a 
PrESTaÇÃo dE coNTaS 

61 MiKaEl BriTo da SilVa pa-1478347611 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal

62 NÚclEo dE dESENVolViMENTo HUMaNo E 
EcoNÔMico dE MaraBá - NdHE pa-1225371224 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

63 PaUlo BrUNo Maia loBaTo pa-1417920999 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
64 PEdro WilliaM fUrTado dE SENa fraNÇa pa-1025941138 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
65 raiMUNdo PaUlo MoNTEiro cordEiro pa-1492830237 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
66 rEaTor cUlTUral SocioaMBiENTal lTda pa-1799199222 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
67 ricardo diaS GoUVEia pa-1747119905 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
68 roNaldo da SilVa MarTiNS pa-41070253 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
69 roNaldo MarTiNS BaraTa pa-1849788922 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
70 roNdiNEll loPES dE lEÃo pa-344645428 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
71 roSilENE dE SoUSa PErEira SiQUEira pa-237933102 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.13 do EdiTal
72 Sofia GaBriElE alVarEZ dE liMa - MEi pa-1970508030 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
73 SUaNE MElo BarrEiriNHaS - MEi pa-776855618 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
74 TaPaJoS dE faTo pa-2093740700 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

75 TarciSio GaBriEl da coNcEiÇÃo SaNToS 
- MEi pa-2011753512 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

76 THaYSa criSTiNa MaGalHÃES doS SaNToS pa-603777102 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
77 THiaGo d alBUQUErQUE SaNToS pa-1156771751 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

78 ValTEr arNaldo rodriGUES PiNTo pa-1038600684 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 5 E 4.12 
do EdiTal 

79 WaNZilEr dE  BriTo dE carValHo pa-2013657489 iNaBiliTado coNforME o iTEM 4.12 do EdiTal
80 WilSoN carloS PErEira GoMES - MEi pa-600495486 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

81 WilToN NaZarENo alMEida SilVa pa-1140822420 iNaBiliTado coNforME oS iTENS 4.12 E 4.13 
do EdiTal 

82 YaSMiM MariaNa Baia SilVa pa-548312034 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal
83 YUrE lEE alMEida MarTiNS - MEi pa-427477703 iNaBiliTado coNforME o iTEM 5 do EdiTal

Protocolo 789900
secretaria de estado de cULtUra
25ª Feira PaN- aMaZÔNica do LiVro e das MULtiVoZes 2022 
editaL de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 001 /2022
dispõe sobre a realização de chamamento público, com vistas à realização 
de seleção de pessoa jurídica, para, por meio de acordo de cooperação, 
formalizar parceria com objetivo de fomentar e difundir a cultura de uma 
maneira geral e particularmente a literatura e a oralidade amazônicas, em 
suas diversas formas de linguagem, bem como a comercialização, monta-
gem, coordenação e desmontagem dos espaços expositivos junto ao mer-
cado editorial e livreiro, a praça de alimentação e o espaço infantil em que 
será desenvolvido o Projeto da 25ª fEira PaN aMaZÔNica do liVro E 
daS MUlTiVoZES 2022.
Processo administrativo nº 2022/106960 – SEcUlT
a SEcrETária dE ESTado dE cUlTUra do ESTado do Pará, torna pú-
blica a realização do presente CHAMAMENTO PÚBLICO, com a finalidade 
de celebrar acordo de cooperação entre o ESTado do Pará, através da 
SEcUlT, e as organizações da Sociedade civil interessadas em fomentar 
a cultura e a leitura em todas as suas modalidades em particular, que se 
apresentem ao procedimento de seleção aqui instituído, sob a regência da 
lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações dadas pela lei 

nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, regulamentada a nível federal pelo 
decreto 8.726 de 27 de abril de 2016 e a nível estadual pelo decreto 1.835 
de 05 e setembro de 2017.
1. oBJeto
1.1 objeto Geral: Seleção de organização da Sociedade civil para, por 
meio de chamamento Público, realiza o processo de seleção de pessoa 
jurídica, para a coordenação, execução, comercialização, montagem e des-
montagem dos espaços expositivos junto ao mercado editorial e livreiro, 
praça de alimentação e o espaço infantil da 25ª feira Pan amazônica do 
livro e das Multivozes.
1.2 Objeto Específico:
- coordenar, divulgar, mobilizar, comercializar, montar e desmontar a área 
de exposição de livros (Hangar 1 e 2), Praça de alimentação e arena das 
artes (programação infantil) da 25ª feira Pan amazônica do livro e das 
Multivozes, em Belém/Pa, no período de 27 de agosto a 04 de setembro 
de 2022, no Hangar – feiras e convenções da amazônia, em Belém/Pa, no 
horáriode 9h as 21h, em área de 5.400m².
2.ProcediMeNto
2.1 o presente instrumento de chamamento público encontra-se em con-
formidade com a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e altera-
ções dadas pela lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015, regulamentada a 
nível federal pelo decreto 8.726 de 27 de abril de 2016 e a nível estadual 
pelo decreto 1.835 de 05 e setembro de 2017.
2.2 a presente seleção pública será conduzida pela comissão de Seleção 
de chamamento Público da Secretaria de Estado de cultura do Estado do 
Pará, designada pela Portaria 211, de 20 de abril de 2022.
2.3 os membros da comissão de Seleção, além de não remunerados, não 
poderão possuir qualquer vínculo com as oSc (parceiros privados) partici-
pantes da presente seleção;
2.4 as organizações da Sociedade civil proponentes, seus representantes 
ou outros interessados deverão abster-se de entrar em contato com os 
membros da comissão de Seleção para tratar de assuntos vinculados às 
propostas e área de atuação, sob pena de comprometimento do sigilo e 
da imparcialidade no exame e julgamento das Propostas Técnicas a serem 
apresentados, podendo haver, no caso de comprovação do ato, a sanção 
de desclassificação da entidade respectiva.
3. croNoGraMa
3.1 cronograma do chamamento Público:

eVeNtos data

Publicação do Edital de chamamento Público 27/04/2022 Diário Oficial do Estado do Pará 30/05/2022 disponível 
no site da SEcUlT (wwwsecult.pa.gov.br)

Prazo máximo para a apresentação de pedidos de 
esclarecimento 26/05/2022

Nota de Esclarecimento 27/05/2022
Entrega e abertura dos Envelopes 30/05/2022

3.2 cronograma do evento

atiVidade dUraÇÃo
iNÍcio tÉrMiNo

a) 25ª feira Pan amazônica do livro e das Multivozes
Montagem 22/08/2022 26/08/2022
realização 27/08/2022 04/09/2022

desmontagem 05/09/2022 07/09/2022

4. coNdiÇÕes Para a ParticiPaÇÃo e rePreseNtaÇÃo das or-
GaNiZaÇÕes da sociedade ciViL
4.1 Podem participar do presente procedimento de seleção as entidades 
privadas sem finalidade lucrativa;
4.2 as organizações da Sociedade civil, com interesse em participar do 
presente procedimento de seleção, antes da elaboração de suas Propostas, 
deverão proceder à verificação de todos os elementos técnicos fornecidos 
pela Secretaria de cultura do Estado do Pará;
4.3 Todos os custos decorrentes da elaboração das Propostas de Trabalho 
(técnica e orçamentária) serão de inteira responsabilidade das organiza-
ções da Sociedade civil participantes, não cabendo nenhuma remunera-
ção, apoio ou indenização pela aquisição ou contratação de elementos ne-
cessários à elaboração e formatação das propostas, tampouco quaisquer 
despesas correlatas à participação no presente chamamento público;
4.4 Não poderão participar deste procedimento de seleção:
4.4.1 instituições declaradas inidôneas pelo Poder Público;
4.4.2 instituições consorciadas;
4.4.3 instituições impedidas de contratar com a administração Pública;
4.5 fica estabelecida a validade mínima da proposta apresentada pela or-
ganização da Sociedade civil pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conta-
do da data de abertura de seu envelope pela comissão de Seleção;
4.6 a organização da Sociedade civil, na sessão pública respectiva, pode-
rá se fazer representar por dirigente ou por procurador mediante instru-
mento, público ou particular, com firma reconhecida em cartório, que lhe 
confira amplos poderes de representação em todos os atos e termos do 
procedimento de seleção;
4.7 É vedada, a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de 
mais de uma organização da Sociedade civil no presente procedimento 
de seleção;
4.8 Para manter a ordem durante a sessão pública, será permitida somente 
a presença, no máximo, de 2 (dois) representantes/procuradores de cada 
organização da Sociedade civil participante.
5. docUMeNtaÇÃo eXiGida
5.1 Para efeito de sistematização, as organizações da Sociedade civil inte-
ressadas em participar deste procedimento de seleção, deverão apresen-
tar os seguintes documentos, distribuídos em 2 (dois) envelopes lacrados, 
distintos, opacos, devidamente fechados e rotulados, identificados como 
“Envelope 1” e “Envelope 2”;
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5.2 Envelope lacrado nº 1, endereçado à comissão de Seleção – Secretaria 
de Estado de cultura do Pará, na avenida Governador Magalhães Barata, 
830 – São Brás – Belém /Pa – cEP. 66.063-240, indicando externamente, 
além da razão social da organização da Sociedade civil interessada, a 
referência “Chamamento Público nº 001/2022 – Gestão da 25ª Feira Pan
-amazônica do livro e das Multivozes – Proposta Técnica e orçamentária”:

ENVEloPE Nº 1
(razão social da organização da Sociedade civil) 

cHaMaMENTo PÚBlico Nº 001/2022

Gestão da Feira Pan-amazônica do Livro
ProPoSTa TÉcNica E fiNaNcEira

5.2.1 a Proposta Técnica, elaborada segundo orientações do aNEXo i, de-
verá ser apresentada em uma única via, numerada sequencialmente, da 
primeira à última folha, rubricada, sem emendas ou rasuras, na forma 
original e iniciada por índice que relacione todos os documentos e as folhas 
em que se encontram. deverá conter os elementos abaixo indicados, obe-
decida a ordem proposta, para fins de apreciação quanto aos parâmetros 
de pontuação (aNEXo i):
5.2.1.1 justificativa do interesse na produção, gerenciamento, operacio-
nalização e a execução das atividades de divulgação, montagem, coorde-
nação e desmontagem da área dos espaços expositivos junto ao mercado 
editorial e livreiro, praça de alimentação e o espaço infantil da 25ª feira 
Pan- amazônica do livro e das Multivozes.
5.2.1.2 projeto técnico para a produção, o gerenciamento, a operaciona-
lização e a execução das atividades de divulgação, montagem, coordena-
ção e desmontagem dos espaços expositivos junto ao mercado editorial e 
livreiro, praça de alimentação e o espaço infantil da 25ª feira Pan-ama-
zônica do livro e das Multivozes 2022, contendo a sua proposta de traba-
lho, em arquivo eletrônico e impresso, constando a execução dos serviços, 
que contemple os itens abaixo relacionados; acompanhada de portfólio da 
organização, incluindo fotografias de montagens de feiras semelhantes, 
feitas anteriormente, relativo à experiência na área do objeto constante no 
Chamamento Público em específico:
5.2.1.2.1 Estrutura organizacional da oSc para gestão e realização dos 
serviços objeto deste certame;
5.2.1.2.2 indicação das estratégias e ações que serão adotadas para o su-
cesso da execução da proposta, de modo a atingir a eficiência, a eficácia e 
a efetividade, sempre em alinhamento com as ações previstas, já indicadas 
projeto técnico.
5.2.1.2.3 Proposta de Trabalho, indicando as estratégias e ações que serão 
adotadas para o sucesso da execução da proposta, de modo a atingir a 
eficiência, a eficácia e a efetividade, sempre em alinhamento com as ações 
previstas, indicadas na Proposta Técnica;
5.2.1.2.4 cronograma de execução, indicando as etapas e respectivos pra-
zos para realização dos serviços, de acordo com as orientações do Proposta 
Técnica;
5.2.1.2.5 recursos humanos previstos, indicando a quantidade de pro-
fissionais por cargo/função, as respectivas cargas horárias de trabalho, 
bem como especificando todas as tarefas e remuneração dos profissionais 
compatível com valores de mercado;
5.2.1.2.6 Portfólio da oSc, indicando e comprovando a realização de feiras 
do livro de porte similar e eventos afins, montando e comercializando os 
estandes, que guardem similaridade com o objeto do chamamento Públi-
co, descrevendo as atividades desenvolvidas na realização de cada evento, 
seja na montagem de infraestrutura, seja no relacionamento com o setor 
editorial e livreiro, seja na organização e gestão de eventos;
5.2.1.2.7 Medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mo-
bilidade reduzida e idosos;
5.2.1.3 A proposta financeira deverá ser apresentada sem emendas ou 
rasuras e indicar, em reais e por extenso, o seu valor total;
5.2.1.4 em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da propos-
ta apresentada, seja com relação ao prazo ou especificação do objeto ou 
qualquer condição que importe em modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.
5.3 Envelope lacrado nº 2, endereçado à comissão de Seleção – Secretaria 
de Estado de cultura do Pará, avenida Governador Magalhães Barata, 830 
– São Brás – Belém /Pa – cEP. 66.063-240, indicando externamente, além 
da razão social da Organização da Sociedade Civil interessada, a referência 
“chamamento Público nº 001/2022 – Gestão da feira Pan-amazônica do 
livro e das Multivozes 2022 – documentação comprobatória e institucio-
nal”, contendo, em original ou cópia autenticada pelo Serviço Notarial ou a 
ser autenticada diante dos originais por membro da comissão, os seguin-
tes documentos:
5.3.1 índice com a indicação da página/folha em que se encontram cada 
um dos documentos das demais alíneas deste inciso;
5.3.2 ato constitutivo ou Estatuto Social em vigor, registrado em cartó-
rio, com certidão narrativa do cartório competente acerca das ultimas 
alterações, quando houver, ou qualquer outro documento oficial apto a 
comprovar que o ato constitutivo/Estatuto Social apresentado é o último 
registrado, emitido, no máximo, 60 dias antes da data de apresentação 
dos envelopes;
5.3.3 ata de eleição e posse da atual diretoria;
5.3.4 cédula de identidade, cPf e comprovantes de endereço dos dirigen-
tes da entidade;
5.3.5 cédula de identidade e cPf do representante legal da instituição ou 
de seu procurador;
5.3.6 comprovante de inscrição da entidade no cNPJ (cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas);
5.3.7 prova de regularidade para com a fazenda federal, por meio de cer-
tidão conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos federais e à dívi-

da ativa da União, expedida pela Secretaria da receita federal do Brasil 
(www.receita.fazenda.gov.br);
5.3.8 prova de regularidade para com a fazenda Estadual, por meio de 
certidão Negativa de débitos em relação a tributos estaduais (icMS) da 
sede da proponente;
5.3.9 prova de regularidade fiscal para com a Fazenda municipal, por meio 
de certidão Negativa de débitos relativos a tributos municipais da sede da 
proponente;
5.3.10 prova de regularidade relativa à Seguridade Social (iNSS), por meio 
de certidão relativa a contribuições Previdenciárias expedida pela Secreta-
ria da receita federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br);
5.3.11 prova de regularidade relativa ao fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) ex-
pedido pela caixa Econômica federal (www.caixa.gov.br);
5.3.12 comprovação evidenciada refletindo, quantitativa e qualitativamen-
te, posição de exemplar ordem da situação econômico-financeira, bem 
como equilíbrio dos quocientes de liquidez e endividamento da organização 
social de cultura, mediante apresentação de cópia do Balanço Patrimo-
nial e Demonstração de Resultados do Exercício, do último exercício fiscal, 
subscrito por contador, identificado por seu registro perante o Conselho 
regional de contabilidade (crc), bem como pelo representante legal da 
entidade;
5.3.13 relação de todos os dirigentes em exercício de mandato, conforme 
ata de Eleição e Posse atual, informando nome completo, cPf, endereço, 
telefone e e-mail;
5.3.14 declaração de que a entidade cumpre o disposto no inciso XXXiii do 
art. 7º da constituição federal;
5.3.15 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão Negativa de débitos Tra-
balhistas (cNdT), nos termos da lei federal nº 12.440, de 7 de julho de 
2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de 
sua expedição (disponível nos portais eletrônicos da Justiça do Trabalho 
[Tribunal Superior do Trabalho, conselho Superior da Justiça do Trabalho e 
Tribunais regionais do Trabalho]).
5.4 Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, me-
diante a apresentação de certidão positiva com efeitos negativos, nos ter-
mos da lei.
5.5 as normas de organização interna das oSc que pretendem celebrar 
parceria precisam prever expressamente:
5.5.1 objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de rele-
vância pública e social;
5.5.2 que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio 
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que pre-
encha os requisitos da lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 
mesmo da entidade extinta;
5.5.3 escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabili-
dade e com as Normas Brasileiras de contabilidade;
5.6 as organizações que irão celebrar parceria precisam possuir:
5.6.1 comprovante de inscrição no cadastro da Pessoa Jurídica (cNPJ), 
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no míni-
mo, 2 (dois) anos com cadastro ativo;
5.6.2 experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da par-
ceria ou de natureza semelhante;
5.6.3. instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e 
o cumprimento das metas estabelecidas.
5.7 Em ato devidamente fundamentado, a comissão de Seleção, relativa-
mente aos documentos apresentados e sem possibilidade de substituição 
ou complemento, poderá solicitar as informações e/ou os esclarecimentos 
adicionais que julgar necessários;
5.8 Serão lavradas atas circunstanciadas das sessões de abertura dos en-
velopes contendo os “documentos comprobatórios e institucionais” (enve-
lope nº “2”) e a “proposta técnica e orçamentária” (envelope nº “1”);
5.9 Qualquer proposta apresentada em desacordo com as exigências des-
te Instrumento implicará desclassificação da entidade interessada salvo 
justificativa.
5.10 a documentação constante dos envelopes nº “1” e nº “2” deverá ser 
entregue em sua totalidade, na ordem estabelecida neste Edital, com folha 
de índice e numeração de páginas, não podendo ser espiralada ou transfi-
xada por material análogo.
6. receBiMeNto e da aBertUra das ProPostas
6.1 Toda a documentação mencionada no item V (“docUMENTaÇÃo EXi-
Gida”) deverá ser entregue perante a comissão de Seleção – Secretaria 
de Estado de cultura do Pará, localizada na avenida Governador Magalhães 
Barata, 830 – São Brás – Belém /Pa – cEP. 66.063-240, às 09  horas do 
dia 30 de maio de 2022.
6.2 a sessão pública de abertura dos envelopes lacrados será coordenada 
pela comissão de Seleção e ocorrerá no local, na data e horário estabele-
cidos no item anterior;
6.3 Todas as organizações da Sociedade civil que apresentarem proposta 
para a presente convocação pública poderão, na forma do item 4.6, se 
fazer representar por dirigente ou por procurador mediante instrumento, 
público ou particular, com firma reconhecida em cartório, conferindo-lhe 
amplos poderes de representação em todos os atos e termos do procedi-
mento. referido documento deverá vir fora de qualquer envelope;
6.4 os representantes que se credenciarem nos termos do item 6.2.1 de-
verão assinar lista de presença;
6.5 iniciada a sessão pública de abertura dos envelopes, não será permiti-
do o credenciamento de retardatários.
6.6 Será desclassificada a Organização da Sociedade Civil que deixar de 
apresentar qualquer um dos documentos exigidos no envelope nº 1 ou 
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apresentá-los com data de validade já expirada ou com expedição após 
a abertura da primeira sessão designada, salvo deliberação diversa em 
sessão pela comissão;
6.7 Se, eventualmente, surgirem duvidas que não possam ser dirimidas de 
imediato, essas questões serão consignadas em ata e a conclusão quanto 
à desclassificação ou não se dará em sessão convocada especificamente 
para esta finalidade.
6.8 a documentação comprobatória e institucional referente ao envelope 
nº 02 permanecerá em poder da comissão de Seleção, até a data designa-
da para a abertura da proposta, aberta e analisada na ordem de colocação 
no procedimento.
6.9 A desclassificação da Organização da Sociedade Civil na fase da pro-
posta importa em preclusão do seu direito de participar das fases subse-
quentes do presente procedimento de seleção pública;
6.10 Ultrapassada a fase de classificação, relativas às propostas técnica 
e financeira, serão    convocados os representantes das instituições que 
ainda prosseguem no procedimento de seleção a comparecerem à sessão 
pública para abertura dos envelopes de nº 2, que podem ou não ser re-
alizadas no mesmo dia, ficando os envelopes sob a guarda da Comissão 
de Seleção, devidamente lacrados e rubricados no fecho de toda ata pelos 
seus membros e pelos representantes das instituições presentes;
6.11 Após a fase de classificação das propostas, não caberá desistência 
das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, 
devidamente aceito pela comissão de Seleção
6.12 Na sessão pública designada, abrir-se-ão, na presença dos interes-
sados, os envelopes 02, concernentes à documentação comprobatória 
institucional de regularidade, das quais, após as necessárias vistas e con-
ferências pela Comissão de Seleção, serão rubricados por esta e pelos 
respectivos representantes presentes;
6.13 abertos os envelopes relativos à “documentação comprobatória e 
institucional”, a comissão de Seleção poderá ou não suspender a sessão 
pública, a fim de proceder à análise das propostas em sessão reservada;
6.14 A Comissão de Seleção fixará, na mesma sessão, a data para a di-
vulgação do resultado do chamamento Público, cujo prazo não poderá ser 
superior a 30 (trinta) dias corridos, contado do primeiro dia útil após a data 
de abertura dos últimos envelopes;
6.15 o prazo estabelecido no item 6.9.1 poderá ser prorrogado por até 30 
(trinta) dias corridos, mediante decisão fundamentada da Secretária de 
Estado de cultura do Pará.
6.16 Todos os documentos e, igualmente, todas as propostas serão ru-
bricadas pelos membros da comissão de Seleção e pelos representantes 
legais das organizações da Sociedade civil presentes à sessão;
6.17 Em caso de desclassificação de todas as entidades disputantes, po-
derá a Administração Pública fixar às interessadas o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova “documentação comprobatória e insti-
tucional”, em novo envelope nº 2, devidamente lacrado, preservando-se o 
conteúdo original do envelope nº 1 (“Proposta técnica e orçamentária”);
6.18 consideradas as ressalvas contidas neste instrumento, qualquer re-
clamação deverá ser realizada em sessão pública pelos representantes le-
gais das instituições participantes; 6.13. após a abertura dos envelopes, 
serão lavradas atas circunstanciadas do ocorrido em todas as sessões pú-
blicas, assinadas pelas instituições presentes e membros da comissão de 
Seleção;
6.19 À Comissão de Seleção, por justa razão administrativa, financeira e/
ou legal, fica reservado o direito de:
6.19.1 suspender, em decorrência de alguma falha, omissão ou irregulari-
dade, as sessões de julgamento;
6.19.2 promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do procedimento de seleção.
6.20 É facultada à comissão de Seleção, em qualquer fase do procedi-
mento de seleção, a promoção de diligencias destinadas a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveriam constar originariamente dos en-
velopes;
6.21 Será declarada vencedora do presente chamamento público aquela 
proposta que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste 
Edital e seus Anexos, apresentada por instituição classificada e que obtiver 
a maior pontuação final;
6.22 a pontuação atribuída às propostas técnica e orçamentária obedecerá 
aos critérios de avaliação constantes dos anexos deste instrumento;
6.23 Havendo apenas uma proposta técnica e orçamentária, desde que 
satisfeitas todas as condições previstas no Edital, e sendo o seu valor com-
patível com o que estabelecido pela administração, poderá a comissão de 
Seleção negociar o valor final;
6.24 Havendo empate entre duas ou mais propostas, vencerá a entidade 
que obtiver a maior pontuação no critério “quantidade e qualidade das 
metas totais propostas”;
6.25 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como aquelas tidas por 
inexequíveis, consideradas como tais aquelas que não venham a ter de-
monstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produ-
tividade são compatíveis com a execução do objeto do ajuste de parceria;
6.26 as organizações sociais proponentes arcarão com todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação das suas propostas, não sendo 
o Estado do Pará, em nenhum caso, responsável por esses custos, inde-
pendentemente da condução ou do resultado do procedimento de seleção;
6.27 Na análise das propostas, a comissão de Seleção poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos os interessados;
6.28 a Secretaria de Estado de cultura do Pará, após a declaração do resul-

tado preliminar e análise e julgamento de eventuais recursos interpostos, 
editará o respectivo ato de homologação;
6.29 A publicação do resultado final do chamamento público dar-se-á no 
Diário Oficial do Estado do Pará, bem como no sítio eletrônico deste órgão.
7. escLareciMeNtos e recUrsos
7.1 os interessados que possuírem dúvidas na interpretação deste instru-
mento deverão solicitar, por escrito, esclarecimentos à comissão de Se-
leção, até às 15h do dia 26 de maio de 2022 (cronograma – item 3), no 
endereço indicado no item 6.1;
7.2 Em resposta aos pedidos de esclarecimentos de dúvidas, a nota res-
pectiva será publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, até o dia 27 de 
maio de 2022 (cronograma – item 3) e no site www.secult.pa.gov.br);
7.3 No presente chamamento público, caberá recurso contra decisão de 
classificação ou desclassificação de instituição interessada, bem como con-
tra o julgamento das propostas ou qualquer outro desatendimento a este 
instrumento;
7.4 Qualquer interessado poderá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, após 
a publicação do informativo de resultado Preliminar, apresentar recurso, 
por escrito, à Comissão de Seleção, ficando os demais interessados desde 
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, cuja conta-
gem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do termino do prazo 
de recurso;
7.4.1. 7.4.1 Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpos-
tos após os respectivos prazos aqui fixados.
7.5 o acolhimento do recurso pela comissão de Seleção importará a inva-
lidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
7.6 A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conheci-
mento ao(s) recorrente(s) por meio de comunicação oficial;
7.7 aos recursos interpostos será atribuído efeito suspensivo.
8. oBriGaÇÕes dos Parceiros
8.1 São obrigações da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica:
8.1.1 captar e disponibilizar recursos para a realização da 25ª feira Pan- 
amazonica do livro e das Multivozes – 2022.
8.1.2 coordenar a realização da 25ª feira Pan amazônia do livro e das 
Multivozes;
8.1.3 Gerenciar a verba captada para os eventos segundo os projetos apro-
vados
8.1.4 Mobilizar os órgãos públicos estaduais e municipais que apoiam os 
eventos, como SEdUc, SEcoM, SESPa, SEMEc, SEMoB, dETraN, corpo 
de Bombeiros, Polícia civil, Polícia Militar, SEcoN, SaMU, Guarda Municipal, 
Juizado da Infância e da Adolescência, entre outros;
8.1.5 disponibilizar locais para as realizações dos eventos;
8.1.6 Elaborar a programação acadêmica e cultural que compreende En-
contros literários, Papo cabeça, Palestras, Teatro, Música, feira criativa, 
feira alimentar, entre outros e disponibilizar local adequado para a reali-
zação das atividades;
8.1.7 assumir as despesas de passagens, transporte, hospedagem e ali-
mentação dos convidados dos eventos;
8.1.9 Garantir a segurança interna dos eventos, 24 horas por dia, compre-
endendo a montagem, realização e desmontagem;
8.1.8 assegurar a limpeza das áreas comuns dos eventos (corredores, ba-
nheiros, auditórios e outros);
8.1.9 assegurar os serviços de secretaria dos eventos;
8.1.10 assegurar a propaganda e a publicidade dos eventos;
8.1.11 Solicitar autorização junto a SEfa para que os eventos aconteçam;
8.1.12 assegurar a realização do programa cred livro.
8.1.13 analisar a prestação de contas;
8.1.14 Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar o objeto deste 
Edital;
8.2 São obrigações da orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil:
8.2.1 desenvolver o regulamento geral de participação do expositor, con-
siderando as especificidades da 25ª Feira Pan Amazônica do Livro e das 
Multivozes, em Belém/Pa, com a aprovação prévia da Secretaria de Estado 
de cultura do Pará;
8.2.2 desenvolver o projeto de planta baixa com a alocação dos estandes 
para 25ª feira Pan amazônica do livro e das Multivozes, em Belém/Pa, 
para aprovação da SEcUlT, observando todos os requisitos legais de segu-
rança e engenharia;
8.2.3 assegurar a montagem, realização e desmontagem dos estandes;
8.2.4 assumir o ônus de comercialização da locação de estandes na 25ª 
feira Pan amazônica do livro e das Multivozes, em Belém/Pa, de acordo 
com os critérios previstos no regulamento aprovado pela SEcUlT, respei-
tando os valores de mercado;
8.2.5 Promover os eventos em âmbito nacional e local assegurando a 
participação de livreiros, editores e distribuidores, com reconhecimento 
nacional, internacional e de editoras universitárias, que ofereçam obras 
literárias, acadêmicas, técnicas, lançamentos no mercado, literatura infan-
til, entre outros;
8.2.6 assegurar custo de aluguel com desconto de 40% (quarenta por cen-
to), no mínimo, paraas 19 (dezenove) livrarias, editoras e sebos paraenses 
que participaram da 24ª feira, ocorrida em 2021.
8.2.7 disponibilizar de forma gratuita, estandes e serviços, conforme des-
crito abaixo:
8.2.7.1 25ª feira Pan amazônica do livro e das Multivozes, Belém/Pa:
Estandes em área equivalente a 1.300m², que deverão ser disponibiliza-
dos com montagem básica. Em não sendo demandada a totalidade dos 
1.300m², o saldo poderá ser convertido em outros serviços relativos a 
montagem e funcionamento da 25ª feira Pan amazônica do livro e das 
Multivozes, de acordo com orientação de uso pela SEcUlT.
assegurar os custos de montagem, desmontagem e manutenção dos es-
paços: arena Multivozes, Ponto do autor e Praça da leitura, esta última 
voltada para o público infantil, medindo 550m², constituindo-se em espaço 
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de debates, lançamentos de livros, mediação de leitura e programações 
culturais, conforme projeto apresentado e executado por especialista indi-
cado pela SEcUlT, com valor estimado em r$ 280.000,00;
assegurar os custos de montagem, manutenção e desmontagem da Praça 
de alimentação, conforme descrito no item 9.1.1.3, sendo 08 (oito) estan-
des disponibilizados à SECULT, para fins de estímulo à empreendedores da 
cultura alimentar;
assegurar os custos de montagem, manutenção e desmontagem da arena 
das artes (tenda infantil), conforme descrito no item 9.1.1.4;
Viabilizar móveis complementares para a arena Multivozes e arena das 
artes sendo: 05 poltronas giratórias com braços e 02 mesas de centro com 
tampo de vidro, para cada espaço;
Garantir a montagem de 02 (dois) balcões de informação (Hangar i), com 
02 bancos altos em cada um dos balcões, no sistema octanorm, medindo 
cada um 2.0m x 1.05 (altura) x 0.5 (largura)
assegurar os custos de montagem, manutenção e desmontagem do Pórtico 
de Entrada em estrutura de box truss medindo 4,0m x 1,0m, iluminado por 
refletores, o qual receberá a lona de sinalização alusiva ao evento, sendo 
destinado para a entrada principal do Hangar i;
fechamento em octanom ½ painel cego e ½ vidro, medindo 22m lineares 
para a entrada principal (av. dr. freitas) e 8m lineares para a entrada do 
estacionamento do Hangar i.
assegurar a produção dos materiais abaixo relacionados:
200 (duzentos) convites especiais, nas dimensões 21x30 cm, aberto, com 
uma dobra, com impressão em papel Cuchê fosco 270g, policromia (frente 
e verso). Envelope tipo carta, em papel Vergê 120g, com aplicação de 
verniz UV;
200 (duzentos) crachás, em PS 0,50mm, dimensão 12,3 x 9,3 cm, com 
impressão em policromia, com dois furos e cordão comum aplicado;
300 (trezentos) cartazes, no formato 45 cm x 66 cm, com impressão em 
policromia, em papel cuchê 120g;
250 (duzentos e cinquenta) certificados, no formato 21 cm x 15 cm, com 
impressão em policromia (somente frente), em papel reciclado de 180g.
01 (um) banner (lona de sinalização), no formato 4m x 1 m, impressão em 
policromia com acabamento em ilhós. Quantidade: 01unidade.
500 (quinhentas) camisas básicas, modelo gola careca, em malha 100% 
algodão, fio 30 penteada, sublimação (frente total), com impressão em 
policromia com técnica em silkscreen e reforço nas costuras.
9. ForMa de eXecUÇÃo dos serViÇos:
9.1 a execução do serviço inclui a montagem e desmontagem nos seguin-
tes espaços:
9.1.1 25ª feira Pan amazônica do livro e das Multivozes.
9.1.1.1 Hangar i - aproximadamente 180 estandes medindo, no mínimo 
16m2 e no máximo 100m2; englobando uma área de 4.092m2;
9.1.1.2 Hangar ii (Salão a) - estima-se montagem de aproximadamente 
30, medindo no mínimo 12m2 e no máximo 100m2, em uma área de 
648m2.
9.1.1.3 Praça de alimentação – aproximadamente 09 estandes, em um 
total de área de 216mª Hangar ii (Salão B), sendo 03 destinados a Secult.
9.1.1.4 arena das artes - a montagem se dará em uma tenda (Tipo galpão 
de duas águas) emlona branca no tamanho 30m de comprimento x 15m 
de largura, altura mínima de 4 metros de pé direito na parte mais baixa, 
com piso elevado de 20 cm, sendo todo o piso forrado com carpete em cor 
a ser definida pela SECULT, e o teto e paredes forrado em tecido de lycra 
em cor a ser definida pela SECULT, com acesso de entrada medindo 2m², 
contendo:
Palco - medindo de 10m x 6m, com 60 cm de   altura,   sendo   o   fundo   
de compensado forrado de tecido em cor a ser definida pela SECULT, com 
piso forrado de carpete, com duas escadas colocadas na lateral do palco 
com largura de 1 m e 3 degraus de 20cm de altura cada e área fechada 
para depósito de cenário e objetos de cena, interligada ao palco.
camarim - instalado atrás do palco deve haver dois camarins com 2m50cm 
de profundidade por 5m de largura, com porta interligando os dois cama-
rins e porta de acesso independente pela lateral, devem estar no mesmo 
nível do palco e ter outra saída diretamente para dentro do palco, onde 
deve haver cortinas de tecido, de forma a facilitar o acesso ao palco.
arquibancada: estrutura metálica e madeira, com 05 degraus forrados com 
carpete em cor a ser definida pela SECULT, cada degrau com 80 cm de 
largura e 40cm de altura.
Deverá conter uma saída de emergência de, no mínimo dois metros de 
largura, com portas destravadas e cortinas de tecido.
Deverá ter em frente e acima do palco (a três metros do início do palco) 
vara de ferro para suportar 20 refletores
9.1.1.5 carpetes:
No Hangar i, nos corredores (em forma de passarela) e nos estandes de-
verão ser colocados carpetes, em cor a ser definido pela SECULT, estimado 
em 32 rolos de carpetes medindo 140m2 e de 4mm de espessura cada um.
No Hangar ii, nos corredores (em forma de passarela) e nos estandes de-
verão ser colocados carpetes, em cor a ser definido pela SECULT, estimado 
em 10 rolos de carpetes medindo 140m2 e de 4mm de espessura cada um.
Na sala Pará, 100m² de carpetes, ocupando toda a área da sala.
9.1.1.6 Piso Tátil: deverá ser aplicado em toda a área de acesso ao Hangar 
(entrada e saída) e na ligação entre os espaços Hangar 1, Hangar 2, com 
aproximadamente 300m.
9.1.1.7 os Estandes de esquina deverão receber uma montagem especial, 
onde os expositores serão responsáveis pela ambientação, montagem e 
desmontagem dos seus estandes.
9.2 A OSC deverá possuir experiência em serviços especializados de orga-
nização, planejamento e realização de eventos culturais de grande e médio 
porte semelhantes a 25ª feira Pan amazônica do livro e das Multivozes.
9.3 contratar empresa montadora, especializada em montagem de estan-
des, que possua equipes próprias com profissionais qualificados e estrutura 

para atender em todo o território nacional, que possua registro no conselho 
de arquitetura e Urbanismo e conte com umarquiteto responsável para a 
concepção e fiscalização da execução dos projetos para que os serviços de 
montagem sejam executados de acordo com as normas técnicas e legais.
9.4 a estrutura da montagem dos estandes básicos é composta por: Piso 
revestido de carpete, paredes de painéis dispostos de forma modulada 
sobre perfis de alumínio, prateleiras confeccionadas em madeira ou ma-
terial similar, apoiadas sobre mãos francesas, num total de uma por m² 
adquirido, em módulo de 1,00m X 0,30m, iluminação um 1 spot de 100W 
para cada 3m² de área , tomada 1 por estante, mobiliário 01 balcão e 
01 banqueta, identificação com placa padronizada em spider de 2,00m X 
1,00m, contendo o nome fantasia do expositor, sem logotipo. a montagem 
básica é concebida com material padronizado de encaixe;
9.5 a oSc deverá assumir o ônus de área e montagem básica dos estandes 
institucionais, acadêmicos e internacionais, mas alguns estandes institu-
cionais poderão optar por projetos específicos assumindo total responsa-
bilidade de montagem.
9.6 a oSc vencedora deverá manter permanentemente, na área de ex-
posição dos estandes, uma equipe de supervisores para atender qualquer 
necessidade, como: telefonia, operação de cartão de crédito, vistoria do 
Corpo de Bombeiros, fiscalização dos órgãos de controle e de eventuais 
situações com os visitantes.
9.7 realizar Pesquisa de Satisfação junto aos expositores, registrando ava-
liação e sugestões para aprimoramento das próximas edições dos eventos 
do Projeto.
10. VaLor de coMerciaLiZaÇÃo
10.1 a oSc deverá observar os preços de mercado para comercialização 
dos estandes, de modo a realizar todos os serviços objeto deste edital, com 
os recursos advindos dessa comercialização, sem qualquer ônus adicional 
à SEcUlT.
10.2 deverá ser aplicado valor do m² com desconto de 40% para os 19 (de-
zenove) expositores paraenses credenciados pela SEcUlT, no ano de 2021.
11. aPreseNtaÇÃo, aVaLiaÇÃo e seLeÇÃo das ProPostas
11.1 os interessados deverão, obrigatoriamente, apresentar a documenta-
ção completa constanteno item 8 e seus subitens, resultando em inabilita-
ção a ausência de qualquer documentação;
11.2 as propostas serão apreciadas segundo itens e respectivos critérios, 
abaixo indicados, recebendo pontuação de 0 a 4 em cada critério. Será 
considerada vencedora desta etapa, a proposta que obtiver maior pontuação.
11.3 itens e critérios de julgamento:

itens de julgamento critérios

i

Comprovação da experiência técnica 
institucional, relacionada ao    objeto deste 

termo, com base em portfólio e atestados de 
capacidade  técnica.

comprovar por meio de portfólio de serviços executados, e ainda:
Experiência na comercialização de estandes junto ao mercado 

editorial;
coordenação¹ de montagem e desmontagem de feira em área de 

cerca de 4.000 m²;
Gestão² do espaço expositivo de feiras do livro, ou

semelhante com público de cerca de 400 milvisitantes no período 
de 10 dias, nos últimos anos.

ii Proposta técnica e orçamentária de acordo 
com o item 8 deste Termo de Referência.

Será avaliada a consistência do Projeto Técnico, considerando:
Estratégias para a mobilização dos agentes do mercado editorial, 

apresentando a relação de expositores a captar, por segmento (lite-
ratura, livros técnicos, infantil, editoras universitárias, outros);
Melhor proposta orçamentária, considerando valores atuais de 

mercado.

iii Estrutura gerencial e capacidade técnica 
comprovada, da equipe apresentada.

Será avaliada a compatibilidade de cada item apresentado, diante 
do perfil do evento (área ocupada, nº de estandes, nº de visitantes, 

nº de editoras);
Estrutura organizacional da empresa, para gestão do contrato 

objeto deste Termo de Referência;
Qualificação dos recursos humanos apresentados, comprovada por 

currículo, diplomas e certificados;
Experiência da equipe apresentada, na área de atuação do 

objeto deste termo de referência, comprovada por declaração dos 
empregadores.

¹ Por coordenação de montagem e desmontagem compreende-se a ela-
boração e aprovação do projeto de planta baixa, contratação de empresa 
e acompanhamento da montagem e desmontagem de estandes, tenda e 
arquibancadas; responsabilizar-se pelo espaço da exposição, durante o pe-
ríodo de montagem e desmontagem, estabelecendo a interlocução entre os 
montadores e a gerência do espaço, quanto às necessidades de infraestru-
tura, assegurar o cumprimento das normas do espaço, prazos e qualidade 
na execução dos serviços, entre outros.
² Por Gestão do espaço expositivo compreende-se a ação da entidade na 
atração e seleção de editoras, distribuidores, livrarias e outros entes do 
mercado editorial, a comercialização dos stands, a elaboração e aplicação 
do regulamento do evento, a interlocução entre os realizadores e os ex-
positores, a representação dos realizadores junto aos órgãos de fiscaliza-
ção como corpo de Bombeiros, órgãos arrecadadores, ou outros, antes e 
durante o período de realização do evento, até o final da desmontagem, 
entre outros.
11.4 Pontuação
11.4.1.1 as propostas serão avaliadas segundo os critérios acima, rece-
bendo a pontuação após análise de cada critério, conforme abaixo:

PoNtUaÇÃo aVaLiaÇÃo
0 Não atende
1 Atende insuficientemente
2 atende parcialmente
3 atende satisfatoriamente
4 atende plenamente
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11.4.1.2 Sendo oito os critérios, a pontuação máxima será 32. os pontos 
serão atribuídos das seguinte formas:

Pontuação avaliação Quando

0 Não atende Quando a documentação não apresentar/comprovar oque se pede em cada 
critério

1 Atende insuficientemente Quando a documentação apresentada trouxer o que se pede, porém a qualida-
de¹ do que é apresentado não alcançar o patamar desejado¹

2 atende parcialmente Quando reúne boas condições¹ em apenas parte dos aspectos do critério 
avaliado

3 atende satisfatoriamente Quando reúne boas condições na maioria do que se espera de cada critério

4 atende plenamente Quando responde com qualidade a todos os aspectos esperados de cada 
critério

¹ Por qualidade, patamar desejado e boas condições compreendem-se 
desde a qualidade do material utilizado na montagem dos estandes; a 
captação de editoras, distribuidores, livreiros, com produção de qualidade 
reconhecida no mercado nacional, entre outros. As três últimas edições 
da Feira Pan Amazônica do Livro são as principais referências do padrão 
desejado.
11.5 Aspectos a verificar em cada item/critério na atribuição de pontos
11.6 Experiência técnica institucional, ou seja, experiência da entidade na 
execução de serviços, conforme item 9 do Edital:
11.6.1 Em quantas feiras atuou;
11.6.2 Porte das feiras (tamanho expresso em área física e movimentação 
de público);
11.6.3 Tempo de realização da última experiência, sendo desejável expe-
riências mais recentes.
11.6.4 Tem-se por óbvio que a pontuação cresce à medida que cresce a 
experiência em eventos de porte similar ao da Feira, objeto deste proces-
so, bem como, se a entidade se mantém em atuação no mesmo ramo de 
atividade deste objeto.
11.7 Proposta técnica e orçamentária
11.7.1 observar o alcance das estratégias de mobilização do mercado 
editorial (capacidade de acessar os mais diversos segmentos do mercado 
editorial;
11.7.2 Verificar a representatividade/qualidade da relação de expositores 
apresentada;
11.7.3 a proposta melhor será aquela que guardar estreita relação com os 
valores praticados no mercado local (valores de venda do m² e valores dos 
serviços a serem contratados), apresenta produtos/serviços de qualidade 
(descritos na proposta), bem como, apresenta equilíbrio na relação receita 
x despesa, ou seja, a expectativa de receita gerada é compatível com os 
custos de produção e montagem do evento.
11.8 Estrutura gerencial
11.8.1 Adequação da estrutura apresentada frente ao perfil e porte do 
evento;
11.8.2 capacitação da equipe para a respectiva função na equipe de gestão 
do evento;
11.8.3 Experiências anteriores da equipe apresentada, tomando por refe-
rência o perfil e porte da Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes.
11.9 critérios de desempate
11.9.1 Maior pontuação no item de Julgamento número 1 – comprova-
ção de experiência técnica institucional relacionada ao objeto na Proposta 
Técnica;
11.9.2 Maior número de eventos literários realizados, apresentados neste 
processo;
11.9.3 Maior tempo de fundação.
12.das iNscriÇÕes
12.1.1 Serão abertas as inscrições no período de 27 de abril a 27 de maio 
de 2022.
12.1.2 as Propostas serão entregues e analisadas presencialmente na sede 
da SEcUlT.
12.2 dados cadastrais (organização da Sociedade civil Proponente):
12.2.1 Nome da razão Social;
12.2.2 Nome fantasia;
12.2.3 Número do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cNPJ);
12.2.4 data de fundação;
12.2.5 código / Natureza Jurídica;
12.2.6 código / atividade principal;
12.2.7 Endereço comercial completo, com cEP;
12.2.8 Telefone fixo e celular;
12.2.9 E-mails;
12.2.10 dados do dirigente (nome completo, número do rG, órgão ex-
pedidor, data de expedição, cPf, cargo, endereço residencial, telefones e 
e-mails).
12.2.11Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 
civil ou cópia doestatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratan-
do-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta 
comercial ( obrigatório);
12.2.12cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ( obrigatório);
12.2.13cópia das certidões de débitos perante as fazendas Públicas nas 
esferas : federal,Estadual e Municipal além da certidão de regularidade 
com o fGTS (crf) e de regularidade com a justiça do Trabalho (cNdT) 
vigentes (obrigatório);
12.2.14relação dos dirigentes atuais, com nome, cPf, endereço, telefone 
e e-mail (obrigatório); 
12.2.15relação de todos os termos de fomento, colaboração, acordo de 
cooperação, e de parceria com o Poder Público, vigentes ou que tenham 
sido finalizados em até 12 (doze) meses (obrigatório), ou declaração de 
inexistência de parceria anterior, caso não as tenha;

13. dos MotiVos Para iNdeFeriMeNto da ProPosta
13.1 Não será aceita proposta apresentada por Pessoa Jurídica que:
13.1.1 Estiver no seu quadro dirigente membro da comissão de avaliação 
e Seleção. Essa vedação  se estende cônjuge, ascendente, descendente, 
até o 3° grau, além de seus sócios comerciais;
13.1.2 Não estiver regularmente constituída e em funcionamento há mais 
de dois anos no Estado do Pará;
13.1.3 Estiver omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormen-
te celebrada;
13.1.4 Estiver como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública estadual, es-
tendendo se a vedação a cônjuge ou companheiro, bem como a parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2° grau;
13.1.5 Estiver tido as contas rejeitadas pela administração pública estadual 
nos últimos cinco anos, exceto se:
13.1.1 for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados;
13.1.2 for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
13.1.3 a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 
com efeito suspensivo;
13.1.4 Ter sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 
durar a penalidade:
13.1.4.1 Suspensão de participação em licitação e impedimento de contra-
tar com a administração;
13.1.4.2 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a admi-
nistração pública;
13.1.4.3 Suspensão temporária da participação em chamamento público 
e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo 
não superior a dois anos, prevista no inciso ii do art. 73 da lei federal n° 
13.019/2014;
13.1.4.4 declaração de inidoneidade para participar de chamamento pú-
blico ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as 
esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organi-
zação da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
ii, prevista no inciso iii do art. 73 da lei federal no 13.019/2014;
13.1.5 Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
13.1.6 Tenha entre seus dirigentes pessoa:
13.1.6.1 cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregula-
res ou rejeitadas por Tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da 
federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
13.1.6.2 Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 
de cargo emcomissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
13.1.6.3 considerada responsável por ato de improbidade, enquanto dura-
rem os prazos estabelecidos nos incisos i, ii e iii do art. 12 da lei n° 8.429 
de 2 de junho de 1992.
13.1.7 Não se adequar às condições de participação, conforme estabeleci-
do no item 8 do Edital e seus subitens.
13.1.8 Não atender ao item 8 deste Edital e seus subitens.
14. PraZo de ViGÊNcia
14.1 O prazo de vigência será até dezembro de 2022.
15. PrestaÇÃo de coNtas
15.1 Não haverá transferência de recursos públicos à organização da so-
ciedade civil, e em razão da finalidade não lucrativa, inexiste dotação or-
çamentária para o procedimento; entretanto, a locação dos espaços pela 
OSC gerará arrecadação de verba, havendo, portanto, reflexo econômico 
financeiro, por isso, embora a entidade parceira esteja obrigada a empre-
gar o total auferido integralmente na realização do evento, considera-se 
imperioso que haja prestação de contas.
15.2 a oSc deverá apresentar relatório Técnico de Execução do objeto e 
Prestação de Contas financeira, relativa aos recursos gerados em função do 
objeto previsto no Plano de Trabalho, em até 90 (noventa) dias da data de 
encerramento do evento e dentro da vigência do ajuste.
15.3 o valor arrecadado pela oSc deve comprovadamente ser aplicado 
no objeto da parceria, ou seja, a 25ª feira Pan-amazônica do livro e das 
Multivozes.
15.4 Em caso de haver excedente de arrecadação, o valor não empregado 
na execução do objeto aqui previsto, deverá ser depositado e devidamente 
aplicado, em conta bancária exclusiva, aberta em agência do BANPARÁ, 
para ser utilizado em eventos similares ou que representem desdobramen-
tos da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
16. disPosiÇÕes FiNais
16.1 as normas que disciplinam este chamamento público serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem 
comprometimento da segurança jurídica do futuro acordo de cooperação.
16.2 Em nome do interesse público, e por meio de ato fundamentado da 
titular da Secretaria de Estado de Cultura do Pará, poderão ser modificados 
os termos do presente chamamento, caso em que, havendo necessidade 
de readequação das propostas, deverá ser promovida a republicação deste 
instrumento, com a reabertura de prazo para a apresentação de novas 
propostas;
16.3 É facultada à comissão de Seleção, em qualquer fase da seleção, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento e/ou informação 
que deveria constar da proposta de trabalho originalmente apresentada, 
salvo quando por economicidade for justificada a necessidade de correção 
ou inclusão de documento, circunstância devidamente justificada em ata;
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16.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização da sessão pública na data marcada, será ela au-
tomaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação da comissão de Seleção em sentido contrário;
16.5 a comissão de Seleção poderá, em qualquer fase do processo de 
seleção, suspender os trabalhos, mediante ato fundamentado, devendo 
promover o registro disso e a convocação dos participantes para a sua 
continuidade em momento oportuno;
16.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento e seus 
anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento (prazo 
processual). Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Secretaria de Estado de cultura do Pará;
16.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais, relativamen-
te à proposta de trabalho, não importará no afastamento da organização 
da Sociedade civil, desde que seja possível a exata compreensão da sua 
respectiva proposta;
16.8 Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento 
não acarrete irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem 
como não importe em vantagem a uma ou mais instituições em detrimento 
das demais.
16.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documen-
to em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus 
anexos;
16.10 Quaisquer documentos obtidos via internet poderão ter os seus da-
dos conferidos pela comissão de Seleção perante o sítio eletrônico corres-
pondente;
16.11 A instituição participante é responsável pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados, podendo a comissão de 
Seleção desclassificá-la, sem prejuízo das demais penalidades previstas na 
legislação pertinente, caso seja constatada a ocorrência de imprecisão ou 
falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados;
16.12 a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá 
revogar a seleção por razões de interesse público decorrente de fato super-
veniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, bem como deverá anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por 
provocação de terceiros, tudo mediante decisão fundamentada;
16.13 a anulação do procedimento de seleção por motivo de ilegalidade 
não gera obrigação de indenizar;
16.14 a participação da organização da Sociedade civil no processo de 
seleção implica sua aceitação integral e irretratável dos termos, cláusulas, 
condições e anexos do presente instrumento, que passarão a integrar o 
acordo de cooperação como se transcrito fosse, com lastro na legisla-
ção referida no preâmbulo, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceitas, sob 
quaisquer hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer fase 
do processo de seleção e execução do ajuste;
16.15 É condição indispensável para a assinatura do acordo de cooperação 
a organização da Sociedade civil cumprir todos os requisitos do presente 
Edital, assim como cumprir todos os requisitos previstos em lei;
16.16 a organização da Sociedade civil vencedora que deixar de compa-
recer para assinatura do acordo de cooperação no prazo máximo de 10 
(dez) dias contados de sua convocação, perderá o direito à parceria, sem 
prejuízo de eventuais sanções. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, 
desde que haja motivo justificado, devidamente aceito pela Secretaria de 
Estado de cultura do Pará;
16.17 Na ocorrência do estabelecido no subitem 9.15, poderá a Secreta-
ria de Estado da cultura do Pará convocar as organizações da Sociedade 
civil remanescentes, participantes do procedimento de seleção, obedecida 
a ordem de classificação, para as negociações e pactuações necessárias, 
tendo por parâmetro a proposta de trabalho originalmente selecionada, ou 
revogar o respectivo procedimento de seleção, sempre mediante decisão 
fundamentada;
16.18até a assinatura do instrumento de parceria, poderá a comissão de 
Seleção desclassificar as propostas de trabalho das Organizações da So-
ciedade civil participantes, em ato motivado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou 
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da seleção, que repre-
sente infração aos termos do presente chamamento Publico;
16.19 os casos omissos, dúvidas e questões não previstas neste instru-
mento serão dirimidas pela comissão de Seleção, mediante orientação 
jurídica externada pela assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de cul-
tura do Pará, observada a legislação vigente e respeitados os prazos esta-
belecidos neste instrumento;
16.20 a organização da Sociedade civil vencedora do certame deverá 
manter em seu corpo técnico, durante toda a vigência do Acordo de Co-
operação, os membros com as capacitações técnicas especificadas neste 
chamamento público.
16.21 No decurso do Acordo de Cooperação firmado, poderão ser feitas al-
terações na parceria firmada, tais como acréscimos de serviços, ampliação 
de metas, investimentos em infraestrutura, mobiliários e equipamentos. 
Essas alterações deverão ocorrer por meio da elaboração de termos aditi-
vos, mediante estudos e documentações nos autos;
16.22 integram o presente instrumento os seguintes anexos, que estarão 
disponíveis aos interessados na sede do Órgão, à avenida Governador Ma-
galhães Barata, 830 – São Brás – Belém /Pa – cEP. 66.060-281
aNEXo i – ProJETo TÉcNico
aNEXo ii – MiNUTa do acordo dE cooPEraÇÃo
aNEXo iii – PlaNTaS doS ESPaÇoS: HaNGar i e ii. 
Belém, 27 de abril de 2022
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura

aNeXo i
ProJeto tÉcNico

1. JUstiFicatiVa do iNteresse

2. ProJeto tÉcNico

2.1. Estrutura organizacional da oSc:

2.2. Estratégias e ações:

2.3. Proposta de trabalho:

2.4. cronograma de execução
Etapa ação início fim

2.5. recursos humanos:
cargo Quantidade carga horária atribuições remuneração

2.6. Portifólio:
Evento local data Espaço (m²) atividades

2.7. Medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos

3.  ProPosta FiNaNceira

aNeXo ii
ModeLo de acordo de cooPeraÇÃo
acordo dE cooPEraÇÃo XXXX/2022– SEcUlT/Pa
acordo dE cooPEraÇÃo QUE ENTrE Si cElEBraM o ESTado do Pará, 
aTraVÉS da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra E XXXXXX (ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo 2022/106960 – SEcUlT).
Pelo presente instrumento, o ESTado do Pará, através da SEcrETaria 
dE ESTado dE cUlTUra, criada pela lei Estadual nº 4.589, de 19 de no-
vembro de 1975, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, na avenida 
Magalhães Barata, 830, bairro de São Brás, cEP: 66.060-281, neste ato, 
representada pelo Secretário de Estado de cultura, Bruno chagas da Silva 
rodrigues ferreira, portador do rG de XXXXXX e do cPf nº XXXXXX, dora-
vante denominado adMiNiSTraÇÃo PÚBlica e XXXXXX, pessoa jurídica de 
direito privado, orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil, inscrita no cNPJ Mf 
nº XXXXXX, com sede na cidade de XXXXXX, neste ato, representada por 
XXXXXX, rG XXXXXX, cPf XXXXXX, , resolvem celebrar o presente acor-
do dE cooPEraÇÃo, que será registrado no SiafEM, com fundamento na 
lei Estadual nº 4.589, de 18 de novembro de 1975, na lei federal nº 13.019 
de 31 de Julho de 2014, com as alterações da lei federal nº 13.204, de 14 
de dezembro de 2015 e decreto regulamentar nº 8.108, de 27 de abril de 
2016, a nível federal, e decreto regulamentar nº 1.835, de 5 de setembro 
de 2017, a nível estadual, e mediante as seguintes cláusulas e condições. 
1. cláUSUla PriMEira – do oBJETo
1.1. o presente acordo de cooperação, decorrente Processo administra-
tivo n. 2022/106960, decorrente de proposta da própria entidade para a 
SEcUlT, fundamentado na lei nº 13.019/2014 e no decreto Estadual nº 
1.835/2017 tem por objeto a mútua cooperação entre as partes acordan-
tes, com escopo de XXXXXX, conforme as especificações e características 
do objeto constante na proposta apresentada no referido procedimento, 
que passam a fazer parte deste instrumento.
2. cláUSUla SEGUNda – doS rEcUrSoS, da doTaÇÃo orÇaMENTária 
E do rEPaSSE:
2.1. Como não haverá repasse de recursos financeiros, este Acor-
do não apresentará dotação orçamentária, nem valor financeiro. 
3. cláUSUla TErcEira – daS oBriGaÇÕES doS ParcEiroS 
3.1. São obrigações da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Acordo de Cooperação; 
b) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, antes e durante 
a vigência do objeto;
c) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado, até 10 
(dez) dias após sua assinatura;
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d) Manter, em seu sítio na internet, informações sobre esta parceria e seu 
plano de trabalho, por até cento e oitenta dias após o respectivo encerra-
mento;
e) Permitir o uso do espaço descrito na cláusula primeira para a Exposição, per-
mitindo o acesso à equipe técnica da orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil;
f) cumprir e garantir o cumprimento pelos seus empregados e terceiros 
subcontratados, com todos os protocolos sanitários emitidos por autorida-
des federais, Estaduais e Municipais e com todas as medidas de preven-
ção à contaminação e redução dos impactos da pandemia do covid-19, 
enquanto a equipe técnica da orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil esti-
ver dentro das dependências da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, arcando com 
quaisquer prejuízos suportados pela orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil 
em razão da não observância do disposto nesta cláusula;
g) disponibilizar pessoal para auxiliar/acompanhar nas ações necessárias 
à montagem do evento, tais como recebimento das obras, abertura de 
caixas, movimentação interna, montagem das obras, da cenografia, ilumi-
nação, instalações e quaisquer outras medidas necessárias;
h) Providenciar a infraestrutura referente à segurança, limpeza, condições 
climáticas e manutenção do local onde será realizada a Exposição, com 
controle de ambiente 24 (vinte e quatro) horas;
i) realizar assessoria de imprensa e divulgação compartilhada da Expo-
sição, obtendo a aprovação prévia e expressa da orGaNiZaÇÃo da So-
ciEdadE ciVil, por e-mail, antes de divulgar todo e qualquer conteúdo e/
ou material de divulgação relacionados à exposição, sejam eles impressos 
ou digitais;
j) incluir o logo da orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil em todos os ma-
teriais de divulgação referentes à Exposição, bem como em qualquer outro 
material de divulgação que envolvam a Exposição ou a orGaNiZaÇÃo 
da SociEdadE ciVil, incluindo, mas não se limitando a: press realease, 
folder, catálogo e posts de divulgação nas redes sociais;
k) Entregar à orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil, 20 (vinte) dias antes 
do encerramento da Exposição, relatório contendo índices chave de perfor-
mance (KPi), informações sobre visitantes, publicações em mídias sociais 
e clipping de mídia impressa e digital referente à exposição.
l) realizar e elaborar o material para ação educativa e de acessibilidade e 
demais formas de acesso e instruções ao público da Exposição;
m) responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, 
perante a orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil e/ou terceiros por todos 
os prejuízos, perdas, danos, indenizações, multas, condenações judiciais e 
administrativas e quaisquer outras despesas incorridas, inclusive honorá-
rios advocatícios, decorrentes de atos e/ou omissões seja na execução do 
objeto deste instrumento ou em atividades alheias, eximindo a orGaNi-
ZaÇÃo da SociEdadE ciVil de toda e qualquer responsabilidade neste 
sentido;
n) Zelar, manter e cuidar das obras como se suas fossem e a utilizá-las 
exclusivamente para os fins deste instrumento, devendo, ainda, ao término 
do presente instrumento, devolvê-las para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDA-
dE ciVil ou permitir a sua retirada pela orGaNiZaÇÃo da SociEdadE 
ciVil ou por terceiros indicados pela orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil.
o) autorizar a orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil a disponibilizar para 
o público em geral, publicar em qualquer mídia, armazenar em seus ar-
quivos para usos futuros, bem como disponibilizar para seus parceiros e 
colaboradores, mesmo que para divulgação em grandes mídias, qualquer 
imagem e/ou material captado ou referentes à Exposição, assim como as 
ações relacionadas à curadoria, capacitação e ao processo de montagem e 
desmontagem da mesma, sendo exclusivamente responsáveis pela obten-
ção de autorização de terceiros.
p) assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no 
caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.
3.2. São obrigações da orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil:
Além das obrigações previstas no Termo de Referência e no Plano de Tra-
balho, a oSc se obriga a:
a) responsabilizar-se pela execução do objeto do acordo de cooperação; 
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde 
que necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto; 
c) Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo controle interno, 
dos membros da comissão de Monitoramento e avaliação da adMiNiSTra-
ÇÃo PÚBlica, e de auditores e fiscais do Tribunal de contas correspon-
dentes ao processo, aos documentos e às informações referentes a este 
instrumento, junto às instalações da orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil;
d) responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 
acordo de cooperação, não implicando responsabilidade solidária ou subsi-
diária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA 
SociEdadE ciVil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes so-
bre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 
4. cláUSUla QUarTa – da GESTÃo, do MoNiToraMENTo E da aValiaÇÃo: 
4.1 o gestor do presente acordo dE cooPEraÇÃo, com poderes de con-
trole e fiscalização, será o servidor XXXXXX, Matrícula XXXXXX, designado 
em Portaria específica a ser publicada no DOE, a qual terá como obrigações: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) Informar à Autoridade Superior a existência de fatos que comprometam 
ou possam comprometer as atividades ou metas da parceira, bem como 
as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados; 
c) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às ati-
vidades de monitoramento e avaliação. 
4.2. o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria 
aqui celebrada serão exercidos pela comissão para tal designada, confor-
me Portaria 415/2021-SEcUlT, publicada em 24 de agosto de 2021, que 
deverá analisar e homologar relatório técnico que lhe será submetido pela 
adMiNiSTraÇÃo PÚBlica, contendo: 

a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do im-
pacto do benefício social obtido em razão da Execução do objeto, conforme 
Plano de Trabalho vinculado; 
Parágrafo Primeiro – Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser 
agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador 
público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocor-
rer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.  
Parágrafo Segundo – Será impedida de participar como Gestor da Parceria 
ou como membro da comissão de Monitoramento e avaliação pessoa que, 
nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com a orGa-
NiZaÇÃo da SociEdadE ciVil parte deste instrumento.
Parágrafo Terceiro – Configurado o impedimento do § 2º, deverá ser desig-
nado pelo administrador público gestor ou membro substituto que possua 
qualificação técnica equivalente à do substituído.
Parágrafo Quarto – a análise e homologação do referido relatório técnico 
deverá ser realizada pela comissão.
5. cláUSUla QUiNTa – coNTraTaÇÃo coM TErcEiroS
5.1. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, 
de quaisquer espécies, entre a adMiNiSTraÇÃo PÚBlica e o pessoal que 
a orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil utilizará para a realização dos tra-
balhos ou atividades constantes deste instrumento.
5.2. É vedado à orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil celebrar contratos 
ou outros ajustes com pessoa física ou jurídica impedida de receber recur-
sos públicos.
6. cláUSUla SEXTa – da PrESTaÇÃo dE coNTaS:
6.1. Por não envolver repasse de recursos financeiros, a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL fica dispensada da obrigação de prestar contas.
7. cláUSUla SÉTiMa – do PraZo dE EXEcUÇÃo E ViGÊNcia 
7.1. Este instrumento tem fixada sua execução a contar da assinatura do 
contrato até 31 de dezembro de 2022.
8. cláUSUla oiTaVa – daS ProiBiÇÕES
8.1. fica ainda proibido à orGaNiZaÇÃo da SociEdadE ciVil:
a) Possuir em seu quadro dirigentes que também sejam agentes políticos 
do governo concedente;
9. cláUSUla NoNa – da rESciSÃo, da dENÚNcia E da EXTiNÇÃo 
9.1 o presente acordo de cooperação poderá ser denunciado ou rescindido 
pelos partícipes a qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas 
obrigações decorrentes do tempo de vigência.
9.2. constitui motivo para rescisão do presente acordo de cooperação o 
descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, a qual será apurada 
mediante processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
9.3. A superveniência de fato que torne formal ou materialmente inexe-
quível a execução do objeto pactuado no presente acordo de cooperação 
determina a sua extinção.
10. cláUSUla dÉciMa – da alTEraÇÃo oU ModificaÇÃo do acordo 
dE cooPEraÇÃo E do PlaNo dE TraBalHo 
10.1. Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado ou ter modificação no 
Plano de Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta 
devidamente formalizada e justificada por meio de Termo de Aditamento. 
Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de Trabalho com pré-
via apreciação da adMiNiSTraÇÃo PÚBlica e aprovação do gestor deste 
instrumento ou Sistema de Controle, ficando vedada a alteração total do 
objeto.
11. cláUSUla dÉciMa PriMEira – do foro 
11.1 No âmbito da administração pública estadual, a prévia tentativa de 
conciliação e solução administrativa de dúvidas de natureza eminentemen-
te jurídica, relacionada à execução da parceria, caberá à unidade jurídica 
da Secretaria de Estado de cultura. 
11.2 antes de promover a tentativa de conciliação e solução administrati-
va, a unidade jurídica deverá consultar o Secretário de Estado de cultura, 
a auditoria-Geral do Estado (aGE) e o Tribunal de contas do Estado (TcE) 
quanto à existência de processo de apuração de irregularidade concernente 
ao objeto da parceria.
11.3 Será assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se 
fazer representar por advogado perante a administração pública estadual, 
especialmente em procedimento voltado à conciliação e à solução adminis-
trativa de dúvidas decorrentes da execução da parceria.
11.4 a Procuradoria-Geral do Estado poderá atuar diretamente ou indire-
tamente nas ações de tentativa de conciliação e solução administrativa de 
que trata o caput, por meio da câmara de conciliação, Mediação e arbitra-
gem da Procuradoria-Geral do Pará (caMPGE).
11.5. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrati-
va, será competente para dirimir as questões decorrentes deste acordo de 
cooperação o foro da Justiça Estadual, Seção Judiciária da capital.
12. cláUSUla dÉciMa SEGUNda – daS diSPoSiÇÕES fiNaiS
12.1. À administração Pública é facultada a prerrogativa de assumir ou 
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de parali-
sação, a fim de evitar sua descontinuidade, conforme art. 42, XII, da Lei 
federal nº. 13.019/14.
12.2. aplicam-se a este acordo de cooperação os dispositivos, ainda que 
não mencionados neste instrumento, no que couber, da lei federal nº 
13.019/2014, com as alterações da lei nº 13.204/2015 e dos decretos 
regulamentares federal e Estadual.
E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabele-
cidas, as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito.
Belém (Pa), XXXXXX.
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra – SEcUlT 
Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
XXXXXX (organização da sociedade civil)
XXXXXX (representante) 
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.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 213 de 25.04.2022
Processo nº 2022/104743
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 pelo profissional TYLON JOSÉ 
PAES MAUÉS, contratado para a realização da edição do texto biográfico 
do violonista paraense Salomão Habbib, que fará parte da série “Violões 
Paraenses”, criada para documentar e divulgar a obra de diversos artistas/
violonistas do Estado do Pará.

Protocolo: 789663

.

.

errata
.

errata de contrato temporário
Protocolo: 726885
Errata da publicação do contrato Temporário nº 04/2021, de 10.11.2021, 
publicado no doE nº 34.762, de 11.11.2021, sob o Protocolo nº 726885.
onde se lê: Vigência: 10.11.2021 a 30.04.2022
Leia-se: Vigência: 10.11.2021 a 09.05.2022

Protocolo: 789650

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 217 de 25 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 Processo nº 2022/483870/aPEP, de 22.04.2022,
rESolVE:
i - aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a 
cidade de BarcarENa/Pa, no período de 28 a 29 de abril de 2022.

servidor (a) objetivo

lEoNardo da SilVa Torii, Matricula nº. 57191422/1, cPf: 
794.901.742-20, ocupante do cargo de diretor do arquivo Público 

do Estado do Pará.

realização de Palestras, exposições e roda de conver-
sa sobre Gestão documental, no referido município.

SaNdra lUcia aMaral carValHo, Matrícula nº 32077/ 1, cPf: 
148.517.412- 00, ocupante do cargo de assistente administrativo.

realização de Palestras, exposições e roda de conver-
sa sobre Gestão documental, no referido município.

TarciSio SilVa ToMaZ, Matricula nº. 57193082/ 1, cPf: 
761.054.402-78, ocupante do cargo de assistente administrativo.

realização de Palestras, exposições e roda de conver-
sa sobre Gestão documental, no referido município.

ii – coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e 1/2 (Uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, Belém 25 de abril de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 789457

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 219/22 de 26.04.2022
Servidora: Sandra regina alves Teixeira
Matrícula: 5821614/3
cargo: Técnica em Gestão cultural - Historiadora
Período de Usufruto: 25.03.2022 a 23.04.2022 - 30 (trinta) dias
Período aquisitivo: 04.12.2020 a 03.12.2021

Protocolo: 789796

.

.

oUtras MatÉrias
.

readaPtaÇÃo ProVisÓria
Portaria N° 220 de 26.04.2022
Servidora: Sandra regina alves Teixeira
Matricula: 5821614-3
cargo: Técnica em Gestão cultural - Historiadora
objetivo: readaptação Provisória por 180 (cento e oitenta) dias, no perí-
odo de 23.02.2022 a 21.08.2022, evitando atividades estressantes e con-
tato com o público.
laudo Médico: 88059, de 25.03.2022

Protocolo: 789860
terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra e EriK rafaEl da SilVa lEal
cargo: assistente administrativo
Vigência: 10.05.2022 a 09.11.2022
ordenador de despesa: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 789637
Portaria Nº 218 de 26 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 2022/495691, de 26.04.2022.
r E S o l V E:
i- coNSTiTUir a comissão de Seleção, de acordo com a cláusula 6. 6.1, 
do Edital 001/2022 -  PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022, a qual 
será composta pelos seguintes membros: aNa carla BarBoSa PiNTo 
dE oliVEira/ cPf 003.326.382-51; EdGar MoNTEiro cHaGaS JUNior 
/ cPf 599.011.602-00; EliaNa BENaSSUlY BoGÉa / cPf 454.661.222-
20; fErNaNda dE oliVEira MarTiNS /cPf 043.033,14870; flávia an-
drea Sepeda ribeiro/cPf 710.479.802-15; flávio Bezerra Barros/ cPf 
802.146.574-34; JaiME aUGUSTo dUarTE aMaral/cPf 166.250.302-
44; lÍlia criSTiaNE BarBoSa dE MElo/ cPf 615.129.072-00; MarcE-
la caSTro da SilVa/ cPf 714.409.682-68; Maria aNTÔNia JiMENEZ 
rodriGUEZ/ cPf 508.903.362-53; Maria ElaNE GadElHa coSTa/ cPf 
656.269.402-78; Natalicio figueredo dos Santos / cPf 064.109.363-20; 
ocTaVio SilVa cardoSo / cPf 171.919.122-00; Príamo de carvalho 
Brandão/ cPf 377.518.082-68; rEBEca BarBoSa diaS rodriGUES/cPf 
845.563.312-34; Tainah Maroja coutinho Jorge / cPf 777.617.402-59 ; e 
ValÉria froTa dE aNdradE / cPf 425.559.902-59.
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 26 de abril de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto da Secretaria de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 789479

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 518/2022
PaE: 2022/365976
objeto: ProJETo “MErcado do SoM” no qual os artistas lUiS NaSci-
MENTo, SaNdro araGÃo, Mc caliBrE, MarMENiNo, PriScila rUSSo, 
diVa do BrEGa, BaNda SaYoNara, carol fErrEira, lENilSoN al-
BUQUErQUE, PaTrÍcia fraNco, NEGo NElSoN E GÊH rodriGUES, se 
apresentarão em formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, no dia 
29/04/2022, 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 520/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00119; 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: aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 166.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 518/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
518/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 644 de 26 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/ 365976.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MErcado 
do SoM”, referente à iN 518/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic,  e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 519/2022
PaE: 2022/395368
objeto: ProJETo “aSTroS No Palco” no qual os artistas farra dE Va-
QUEiro, MoNiQUE Moral, oS BroTHErS, forrÓ coMBaTE, THaÍS Por-
PiNo, KarliElSoN VaQUEiro, ciNTHYa MEllo, allaN diaS, aNdrEY 
ViaNa, lENNoN forroZEiro, se apresentarão em formato digital – liVE, 
no município de capitão Poço/Pa, no dia 29/04/2022, das 19h às 00h, e 
30/04/2022, das 20h às 01h, 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 530/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00275; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 28.041.982/0001-
89, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 32.796.118/0001-64, 
aT ENTrETENiMENTo, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, f5 ProdU-
ÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-09.
Valor Total: r$ 114.000,00 
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 519/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
519/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 645 de 26 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 2022/395368.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aSTroS 
No Palco”, referente à iN 519/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
Maria ValdEiSE da coSTa rocHa, matrícula nº: 57201863/1, cargo: 
Téc. administração e finanças, Setor/local de Trabalho: aSTEc,  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
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 520/2022
PaE: 2022/456461
objeto: ProJETo “SoNS da TErra” no qual os artistas oS caraS do 
forrÓ, BaNJo loKo, WEllEN áVilla, YGor fErraZ, ricHEllE Halli-
daY, GrUPo TaMo JUNTo, GrUPo NoSSa HiSTÓria, BaNda dESEJo 
ProiBido, lUiZiNHo liNS, HENriQUE SENNa, dJ lUcaS iMPErador, 
dJ JEffErSoN SHoW MaN, se apresentarão em formato digital – liVE, no 
município de Belém/PA, no dia 29/04/2022, das 8h às 20h no canal oficial 
do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 524/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00267; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 520/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
520/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 646 de 26 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/ 456461.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNS da 
TErra”, referente à iN 520/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) aN-
GElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic,  e como fiscal Subs-
tituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 521/2022
PaE: 2022/387047
objeto: ProJETo “SoNoridadE BiG daS BiGS” no qual os artistas GE-
raldo NoGUEira, doNa SaNdra, MESSiaS lYra, alEXaNdrE SoUSa, 
Marco daNTaS, diMaS GaBriEl, raMiro TraVaSSoS, BaNda JHoNY 
MariNHo, dJ MariaNo, HarlENN, GrUPo MUrUrÉ, BaNda forrÓ Na 
PrESSÃo, BaNda MUVi, BaNda EUEMaiSTrÊS, E PEdro MarQUÊS, se 
apresentarão em formato presencial, no município de ananindeua/Pa, em 
29/04 a 01/05/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 519/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00201; 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: liliaN coSTa – lc ProdUÇÕES, inscrita no 
cNPJ 33.291.018/0001-49
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 521/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
521/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 647 de 26 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/ 387047.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNorida-
dE BiG daS BiGS”, referente à iN 521/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, car-
go: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP,  e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 522/2022
PaE: 2022/379229
objeto: ProJETo “a UM Pará dE MUiTaS caNÇÕES” no qual os artistas 
PaTricK lEÃo, Gil MarTiNS, lU SoUSa, GEYSoN BarBoSa, faBiUla 
frEiTaS, JUNior GoNÇalVES, aNdrEZiNHo SaUdadE, WaGNEr riBEi-
ro, daNY BlacK, JoSY oliVEira, se apresentarão em formato digital – 
liVE, no município de Belém/Pa, no dia 30/04/2022, das 08h 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 533/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00145; 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: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
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terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 522/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
522/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 648 de 26 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 2022/379229.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “UM Pará dE 
MUiTaS caNÇÕES”, referente à iN 522/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic,  e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 523/2022
PaE: 2022/365851
objeto: ProJETo “foNTES dE acordES” no qual os artistas adilSoN 
alcaNTara, Eraldo raMoS QUarTETo, KlEBEr TaYroNE, BrUNa lUZ, 
daNiEl diaS, dioGo NaSi, MESTrE Bori Bori, roNYS do ValE, alE-
XSaNdra VicToria, aNdrE aNdradE, TUrMa faNTáSTica, se apre-
sentarão em formato digital – liVE, no município de Belém /Pa, no dia 
30/04/2022 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 526/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00114; 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: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no cNPJ: 
41.505.077/0001-09
Valor Total: r$ 139.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 523/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
523/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 649 de 26 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/ 365851.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “foNTES dE 
acordES”, referente à iN 523/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic,  e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo 789899

Portaria
.

Portaria Nº 641 de 26 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 
2022/316276.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNS Pai 
d’ÉGUa”, referente à iN 514/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: as-
sistente administrativo, Setor: TWH, e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, cargo: 
coord. Sonora, Setor: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789642

Portaria Nº 642 de 26 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 
2022/456501.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arTE E SoM”, 
referente à iN 516/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) MarcElo 
doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, 
Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) 
aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789649
Portaria Nº 639 de 26 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 
2022/347889.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará No 
ar”, referente à iN 513/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) Mar-
cElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789635
Portaria Nº 640 de 26 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 
2022/456979.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arTE EM 
MoViMENTo”, referente à iN 515/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, car-
go: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, 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: 789651
Portaria Nº 643 de 26 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 
2022/378559.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “NoSSa GEN-
TE NoSSa MÚSica”, referente à iN 517/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) 
servidor(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº: 
5903311, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como 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: 789667
Portaria Nº 632 de 25 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/ 334380.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra 
diGiTal V”, referente à iN 507/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2, car-
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go: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula 
nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789308
Portaria Nº 633 de 26 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 
2022/380081.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MaraBa 
fEST”, referente à iN 508/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) SaN-
dra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: 
assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789323
Portaria Nº 630 de 25 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/ 379631.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MaNGUEi-
roSa MUSical”, referente à iN 505/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) 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: 789292
Portaria Nº 631 de 25 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/ 379343.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “lUZ, caME-
ra, liVE SHoW”, referente à iN 506/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) ser-
vidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substi-
tuto, o(a) servidor(a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 
5899706/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789299
Portaria Nº 629 de 25 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/ 386647.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ToME for-
rÓ”, referente à iN 504/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) Ma-
ria Valdeise da costa rocha, matrícula nº: 57201863/1, cargo: Técnico 
adminstração e finanças, Setor/local de Trabalho: aSTEc, e como fis-
cal 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: 789289
Portaria Nº 624 de 25 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 
2022/347587.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “TrilHaS 
SoNoraS”, referente à iN 501/2022– 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: 789275
Portaria Nº 627 de 25 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/ 456746.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “XiBÉ coM 
arTE”, referente à iN 502/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) aNGE-
lo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 57198595/2, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789278
Portaria Nº 628 de 25 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/ 315915.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “coMPar-
TilHaNdo cUlTUra NoS BairroS dE TUcUrUÍ Xii”, referente à iN 
503/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa 
BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, Setor/
local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) Mar-
cElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789283
Portaria Nº 635 de 26 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 
2022/315960.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “coMPar-
TilHaNdo cUlTUra NoS BairroS dE TUcUrUÍ Xiii”, referente à iN 
510/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) Maria dE fáTiMa liMa 
BarroSo, matrícula nº: 32026 /1, cargo: agente administrativo, Setor/
local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, o(a) servidor(a) Mar-
cElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão 
cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789382
Portaria Nº 636 de 26 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 
2022/378628.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra 
diGiTal V”, referente à iN 511/2022– 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: 789391
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Portaria Nº 634 de 26 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 
2022/484290.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral BENEVidES i”, referente à iN 509/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) 
servidor(a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, 
cargo:coordenador, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substitu-
to, o(a) servidor(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789342
Portaria Nº 637 de 26 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 
2022/456788.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arTE 
Paid’ÉGUa”, referente à iN 512/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789413

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 517/2022
PaE: 2022/378559
objeto: ProJETo “NoSSa GENTE NoSSa MÚSica” no qual os artistas 
PaTricK lEÃo, MarcElo MaiS, Karol MilEr, JEaN GadElHa, Mário 
caNTUária, JoSEaNE corrEa, aNdrEZiNHo SaUdadE, fEliPE roSa, 
daNY BlacK, JoSY oliVEira, se apresentarão em formato digital – liVE, 
no município de Belém/PA, no dia 30/04/2022, 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 527/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00147; 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: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 517/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
517/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789668
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 515/2022
PaE: 2022/456979
objeto: ProJETo “arTE EM MoViMENTono qual os artistas oS caraS 
do forrÓ, BaNJo loKo, WEllEN áVila, YGor fErraZ, ricHEllE Ha-
lidaY, GrUPo TaMo JUNTo, GrUPo NoSSa HiSTÓria, BaNda dESEJo 
ProiBido, lUiZiNHo liNS, HENriQUE SENNa, dJ lUcaS iMPErador, 
dJ JEfErrSoN SHoW MaN, se apresentarão em formato digital – liVE, 
no município de Belém/Pa, no dia 02/05/2022, das 08h às 20h, no canal 
oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 528/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00270; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 515/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
515/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789652
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 513/2022
PaE: 2022/347889
objeto: ProJETo “Pará No ar” no qual os artistas caMila MarTiNS, 
aNaicE da GUiTarra E BaNda, BEla PorTUGal, BrENo oliVEira, SU-
PErSElf, aNdrEa TaVarES, GUTi, MaNiÇoBa, TEXaNoSS E Nil MaYa, 
se apresentarão em formato digital – liVE, no município de Belém/Pa, no 
dia 28/04/2022, das 10h às 20h, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 521/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00118; 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: Jf ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 21.148.270/0001-14
Valor Total: r$ 120.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 513/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
513/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789634
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 514/2022
PaE: 2022/316276
objeto: ProJETo “SoNS Pai d’ÉGUa” no qual os artistas ViNGadorES 
do BrEGa, GaBriEl PoMPEU, NEliNHo BraSil, Kid PrESSÃo, Grafi-
TE PiSEiro arrocHado, se apresentarão em formato digital – liVE, no 
município de Belém/Pa, no dia 28/04/2022, das 16h30 às 21h30, 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 522/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00201; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: BElla ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 36.786.768/0001-80
Valor Total: r$ 50.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 514/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
514/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789640
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 516/2022
PaE: 2022/456501
objeto: ProJETo “arTE E SoM” no qual os artistas caraS do forro, 
BaNJo loKo, WEllEN aVila, YGor fErraZ, ricHEllE HalidaY, TaMo 
JUNTo, GrUPo NoSSa HiSTÓria, BaNda dESEJo ProiBido, lUiZiNHo 
liNS, HENriQUE SENNa, di lUcaS iMPErador, di JEffErSoN SHoW 
MaN, se apresentarão em formato digital – liVE, no município de Belém/
PA, no dia 30/04/2022, das 08h às 20h, no canal oficial do youtube da 
produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 523/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00268; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 516/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
516/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789648
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 512/2022
PaE: 2022/456788
objeto: ProJETo “arTE Paid’ÉGUa” no qual os artistas dJ JEfErrSoN 
SHoW MaN, dJ lUcaS iMPErador, HENriQUE SENNa, lUiZiNHo liNS, 
BaNda dESEJo ProiBido, ricHEllE HalidaY, GrUPo NoSSa HiSTÓria, 
GrUPo TaMo JUNTo, oS caraS do forrÓ, BaNJo loKo, WEllEN áVila 
E YGor fErraZ, se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
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Belém/Pa, em 29/04/2022, das 12h às 00h no canal da produtora no Youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 515/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00254; 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: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 512/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
512/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789415
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 509/2022
PaE: 2022/484290
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral BENEVidES i” no qual os artis-
tas TEddY MarKS, rHENaN SaNcHES, ToNY BraSil, BaNda BaTidÃo 
se apresentarão no município de Benevides/Pa, na Estrada de Neopolis, 
nº 1708, em formato presencial, no dia 01/05/2022, das 12h30 às 18h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 517/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8421; Plano interno: EMENda 
00041; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 233267.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 35.234.544/0001-00
Valor Total: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 509/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
509/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789343
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 511/2022
PaE: 2022/378628
objeto: ProJETo “cUlTUra diGiTal V” no qual os artistas THaÍS d’SoU-
Sa, Gil MarTiNS, lUU SoUSa, JESiEl diaS, raMoN SiQUEira, JoSEaNE 
corrEa, dENilSoN cUNHa, fEliPE roSa, NaNdiNHo PrESSÃo, MillE 
PaMPloNa, se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/PA, no dia 02/05/2022, 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 518/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00140; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 511/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
511/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789392
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 510/2022
PaE: 2022/315960
objeto: ProJETo “coMParTilHaNdo cUlTUra NoS BairroS dE TUcU-
rUÍ Xiii” no qual os artistas daNNE SaNcHES, JaMES ViaNa, raMoN 
PorTilHo, THiaGo caSTro, THoM GlEYToN, dENiSE SErrÃo, MiKa-
Ella Horara, THaUaNa MElloNio, VaNESSa caNTÃo, cÉlio coSTa, 
BaNda THE BrEGaS, BaNda NEW GrooVE, BaNda loS BarroSoS, 
BaNda BoNdE do BrEGaÇo, se apresentarão em formato presencial, em 
30/04/2022, das 09h às 23h, no Município de Tucuruí/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 516/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
326081; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 510/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
510/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789383
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 503/2022
PaE: 2022/315915
objeto: ProJETo “coMParTilHaNdo cUlTUra NoS BairroS dE TUcU-
rUÍ Xii” no qual os artistas VaNESSa caNTÃo, THaUaNa MEloNio, Mi-
KaEla Horrara, dENiSE SErrÃo, THoM GlEYToN, THiaGo caSTro, 
raMoN PorTilHo, JaMES ViaNa, daNNY SaNcHES, cÉlio coSTa, BaN-
da THE BrEGaS, NEW GrooVE, loS BarroSoS E BoNdE do BrEGaÇo 
se apresentarão em formato presencial, no município de Tucuruí/Pa, no dia 
29/04/2022, das 09h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 508/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
326080; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 503/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
503/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789284
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 502/2022
PaE: 2022/456746
objeto: ProJETo “XiBÉ coM arTE” no qual os artistas dJ JEfErrSoN 
SHoW MaN, dJ lUcaS iMPErador, HENriQUE SENNa, lUiZiNHo liNS, 
BaNda dESEJo ProiBido, ricHEllE HallidaY, GrUPo NoSSa HiSTÓ-
ria, GrUPo TaMo JUNTo, oS caraS do forrÓ, BaNJo loKo, WEllEN 
áVila E YGor fErraZ se apresentarão em formato digital – liVE, no mu-
nicípio de Belém/PA, no dia 30/04/2022, das 12h 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 512/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00247; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 502/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
502/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789279
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 501/2022
PaE: 2022/347587
objeto: ProJETo “TrilHaS SoNoraS” no qual os artistas caMila Mar-
TiNS, aNaicE da GUiTarra E BaNda, BEla PorTUGal, alfrEdo rEiS, 
BrENo oliVEira, SUPErSElf, aNdrEa TaVarES, GUTi, MaNiÇoBa, 
TEXaNoS se apresentarão em formato digital – liVE, no município de Be-
lém/PA, no dia 27/04/2022, das 09h 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 497/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00110; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Jf ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 21.148.270/0001-14
Valor Total: r$ 122.000,00
data: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 501/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
501/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789276
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 505/2022
PaE: 2022/379631
objeto: ProJETo “MaNGUEiroSa MUSical” no qual os artistas THaiS d´-
SoUSa, Gil MarTiNS, lU SoUSa, JESiEl diaS, MaTHEUS TaYlor, JoSE-
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aNE corrEa, dENilSoN cUNHa, fEliPE roSa, NaNdiNHo PrESSÃo E 
MillE PaMPloNa se apresentarão em formato digital – liVE, no município 
de Belém/Pa, no dia 29/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 511/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00146; 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: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 505/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
505/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789294
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 504/2022
PaE: 2022/386647
objeto: ProJETo “ToME forrÓ” no qual os artistas KENNoN forroZEi-
ro, EliSEU rodriGUES, dioGo, GEMÊoS do forrÓ, aNTÔNio MarcoS 
E lUaNa MaGalHÃES se apresentarão em formato presencial, no municí-
pio de capitão Poço /Pa, no dia 01/05/2022, 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 505/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00197; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-
89, rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 32.796.118/0001-64 e 
MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 504/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
504/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789291
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 506/2022
PaE: 2022/ 379343
objeto: ProJETo “lUZ, caMEra, liVE SHoW” no qual os artistas PaTricK 
lEÃo, MarcElo MaiS, Karol MilEr, JEaN GadElHa, JoSEaNE corrEa, 
daNY BlacK, ciNTia laZarY, aNdrEZiNHo SaUdadE, fEliPE roSa E 
JoSY oliVEira se apresentarão em formato digital – liVE, no município 
de Belém/Pa, no dia 29/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 506/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00150; 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: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 506/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
506/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789302
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 507/2022
PaE: 2022/ 334380
objeto: ProJETo “cUlTUra diGiTal V” no qual os artistas fEliPE roSa, 
GEYSoN BarBoSa, raMoN SiQUEira, Karol MilEr, Gil MarTiNS, ciN-
Tia laZarY, JESiEl diaS, lUKaS BriTo, rodriGo raSEc, aNdrEZiNHo 
SaUdadE se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/Pa, no dia 27/04/2022, das 8h às 18h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 514/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00095; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no 
cNPJ: 23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 507/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
507/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789309
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 508/2022
PaE: 2022/380081
objeto: ProJETo “MaraBa fEST” no qual os artistas lENNoN forroZEi-
ro, GÊMEoS do forrÓ E aNTÔNio MarcoS se apresentarão no municí-
pio de Marabá/Pa, em formato presencial, em 27/04/2022, das 21h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 510/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMP 
00182; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 28.041.982/0001-89
Valor Total: r$ 35.000,00 (TriNTa E ciNco Mil rEaiS)
data: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 508/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
508/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789327

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 537 – cGP/daF/FcP de 18 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/458535-dli/fcP, datado de 14/04/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colaborado-
res eventuais abaixo mencionados, que em parceria com as associações e 
consórcios de Municípios, e fórum Estadual de cultura, realizará uma série 
de Workshops nas doze regiões de integração do estado, que terão como 
tema adesão, implementação e fortalecimento de Sistemas Municipais de 
cultura – 2022, em itaituba/Pa, conforme informações contidas no proces-
so 2022/458447

NoMe c.P.F VÍNcULo PerÍodo diÁria

iSaac WYlliaM fariaS loUrEiro  489.228.542-00 colaborador Eventual 24 a 29/04/2022 5,5

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 789370
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.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 79/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria luiza lima Pereira, coordenadora, matrícu-
la funcional nº 5936657/2, para assumir a função de fiscal do Contrato 
nº 13/2022, firmado com a pessoa física DANIEL MARCONDES GOHN, e 
o servidor lucas Santiago da Silva, Secretário de diretoria, matricula funcional 
5964886/1, para substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 789698
Portaria N° 81/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor lucas Santiago da Silva, Secretário de diretoria, ma-
tricula funcional 5964886/1, para assumir a função de fiscal do Contrato nº 
15/2022, firmado com a pessoa física CLARISSA SEVERO DE BORBA, e a servi-
dora Maria luiza lima Pereira, coordenadora, matrícula funcional nº 5936657/2, 
para substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 789705
Portaria N° 80/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria luiza lima Pereira, coordenadora, matrícula fun-
cional nº 5936657/2, para assumir a função de fiscal do Contrato nº 14/2022, 
firmado com a pessoa física JAYME SALLES PLADEVALL, e o servidor Lucas 
Santiago da Silva, Secretário de diretoria, matricula funcional 5964886/1, 
para substituí-lo durante seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 789700
Portaria N° 78/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96; [...]
rESolVE:
dESiGNar a servidora Eugenia laura Prestes Pinon, diretora, matrícula 
funcional nº 5923848/3, para assumir a função de fiscal do Contrato nº 
12/2022, firmado com a pessoa a empresa Nascimento Produção Musi-
cal lTda, e a servidora Maria luiza lima Pereira, coordenadora, matrícula 
funcional nº 5936657/2, para substituí-lo durante seus impedimentos e 
afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 789681
Portaria N° 077/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:
dESiGNar o servidor antonio Junior da costa castro, assistente adminis-
trativo, matrícula funcional nº 4720113/1, para assumir a função de fiscal 
da contratação realizada através da nota de empenho Nº 2022NE00249, 
firmado com a empresa Brasconta Contabilidade e Certificadora Digital 
LTDA, para fornecimento de 01 (um) certificado digital tipo e-CNPJ, com 
smart card e validade de 36 meses.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 789674
Portaria N° 82/2022/FcG
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;[...]
rESolVE:

dESiGNar a servidora Maria luiza lima Pereira, coordenadora, matrícula 
funcional nº 5936657/2, para assumir a função de fiscal do Contrato nº 
16/2022, firmado com a pessoa a empresa CARLOS ALBERTO DE MELO 
BriTo JUNior 48064076234, e o servidor lucas Santiago da Silva, Secre-
tário de diretoria, matricula funcional 5964886/1, para substituí-lo durante 
seus impedimentos e afastamentos legais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 789710

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 076/2022 - FcG de 25.04.2022.
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
coNSidEraNdo os autos dos processos nº. 2021/1287665 e 2022/54623;
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a coMiSSÃo 
dE aValiaÇÃo do ProcESSo SElETiVo SiMPlificado – PSS - EdiTal 
Nº. 02/2022, para a contratação em caráter temporário, de 01 (uma) vaga 
para assistente de informática e 02 (duas) vagas para Técnico em Gestão 
de informática.
Presidente: aliNE dE oliVEira corrEa MENdES-if: 5906143/1;
Membro: dESirÉE d’aNZicoUrT NaSciMENTo alVES-if: 7565485/3;
Membro: aliNE da coSTa MoUra-if: 5891122/3.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 789381

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 15/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: prestação de serviços artísticos pela artista clarissa Severo de 
Borba, para participação no Viii festa do ritmo.
daTa da aSSiNaTUra: 25/04/2022.
ViGÊNcia: 25/04/2022 a 23/04/2022.
ModalidadE: inexigibilidade, art. 25 in iii, da lei nº8.666/93.
Valor: r$ 5.200,00.
orÇaMENTo:
PT: 47201135711506, aT: 8473, fT: 0101, Nd: 339039.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: clarissa Severo de Borda, cPf 548.519.710-87, residente e 
domiciliada na 30 rue Henri Brisson, 72000 le Mans, frança.
Proc. Nº: 2022/423025.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 789871

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 02/2022/FcG
ParTES: fUNdaÇÃo carloS GoMES, cNPJ 14.700.157/0001-34, e 
a empresa BraScoNTa coNTaBilidadE E cErTificadora diGiTal 
LTDA, CNPJ 36.577.536/0001-11, com sede na Av. Marquês de Herval, nº 
1234, Bairro Pedreira, Belém/Pa, cEP 66.085.314. do oBJETo: aquisição 
de um certificado digital tipo e-CNPJ, com smart card e validade de 36 
meses. da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE 
liciTaÇÃo: art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93 e art. 2º, §§ 2º e 3º do 
decreto Estadual 2.168/2010. Valor: r$ 300,00. rEcUrSoS orÇaMEN-
TárioS: PT 47201131221297, aT: 8338, fT: 0101, Ed: 339040. foro: 
Belém/Pa. daTa: 26 de abril de 2022. Proc.: 2022/373248.
ordENador: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 789506

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
A Superintende da FCG resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 02/2022/FCG para Aquisição de um certificado digital tipo e-CNPJ, com 
smart card e validade de 36 meses. Valor: r$ 300,00, Belém/ Pa, 26 de 
abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintende da fcG

Protocolo: 789510
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.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 358 de 25 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/493283/SEcoM.
rESolVE:
I- Conceder ao servidor relacionado; 3 ½ (três diárias e meia), que se des-
locou ao município de curralinho nos dias 23 a 26 de abril de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTricUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 359 de 26 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/493396/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de anapu nos dias 26 a 28 de abril de 2022 , para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: david Teixeira alves
MaTricUla: 54191130
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 360 de 26 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/493073/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de anapu nos dias 26 a 28 de abril de 2022 , para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: leonardo Soares Nunes
MaTricUla: 5954337
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 361 de 26 de abril de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/478842/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivos de alterações logística do governo, foi necessário sua perma-
nência ao município de Dom Eliseu por mais um dia.
NoME: Paulo roberto de Souza costa
MaTricUla: 57230565
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 789783

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 108/2022, de 26 de aBriL de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os artigos 98 e 99, inciso i e caput de sua alínea “a” da 
lei 5.810 de 24/01/1994;

coNSidEraNdo os termos do parecer da assessoria Jurídica desta fUN-
TElPa, contido nos autos do Processo n.º 2022/477721, de 20/04/2022;
r E S o l V E:
I – CONCEDER 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor ALMIR DOS 
SaNToS coSTa, matrícula funcional nº 55588112/1, ocupante do cargo 
de aUXiliar dE SErViÇoS oPEracioNaiS, lotado na diretoria Técnica, 
referente ao período aquisitivo dos anos de 2010/2013.
ii – Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 01/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 789398

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 107/2022, de 22 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 Ja-
neiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215, de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo, os termos do Memorando nº 03/2022– coJor/fUNTElPa, de 
20/04/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/475778, de 20/04/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar lUiZ ocTaVio doS aNJoS lUcaS, matrícula 54182852/2, ocu-
pante do cargo de JorNaliSTa, lotado na coordenadoria de JorNaliSMo 
da TV em substituição as férias de aliNEaNNE aldENora frEirE dE oli-
VEira, matrícula 5924472/5, ocupante do cargo de coordENador dE 
NUclEo, lotada na coordenadoria de JorNaliSMo da TV, no período de 
02/05/2022 a 21/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 789303

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 003/2022
coNtrato N° 009/2019
ProcESSo Nº 2019/126574
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n.º 009/2019 pelo período de 12 (doze) meses, 
a contar de 18 de junho de 2022 a 18 de junho de 2023, obedecendo à 
dotação orçamentária do ano vigente.
data de assinatura: 25/04/2022
Valor Global: r$ 12.510,24 (doze mil, quinhentos e dez reais e vinte e 
quatro centavos)
Vigência: 18/06/2022 à 18/06/2023
Justificativa: Art. 57, II, da Lei Federal n. º 8.666/93
Unidade orçamentária: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
contratado: coNSErP MaNUTENÇÃo dE ElEVadorES lTda.
cNPJ: 00.489.015/0001-65
Endereço: Travessa Perebebuí, n.º 2055, Marco - Belém -Pará
cEP: 66.095-661
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 789523

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022
ProcESSo Nº 2022/90771
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da PorTaria Nº 013/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas as 
disposições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico nº 
004/2022, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, à empresa: 
coMPaNHia do PaPEl EirEli, cNPJ: 21.496.459/0001-06.
VALOR GLOBAL: R$ 23.376,65 (vinte e três mil trezentos e setenta e seis 
reais e sessenta e cinco centavos).
Belém, 26 de abril de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 789861
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº466/2022-GaB/Pads. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado através da Portaria nº 329/2022-GaB/PadS de 16 de 
março de 2022, publicada no doE n° 34.879 de 18 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPadS, de 19 de 
abril de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorroga-
ção de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria acima re-
ferida, a contar da data subsequente ao termo final do último prazo então 
concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
Portaria de Prorr. Nº467/2022-GaB/Pads. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado através da Portaria nº 331/2022-GaB/PadS de 17 de 
março de 2022, publicada no doE n° 34.879 de 18 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPadS, de 20 de 
abril de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorroga-
ção de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria acima re-
ferida, a contar da data subsequente ao termo final do último prazo então 
concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
Portaria de Prorr. Nº468/2022-GaB/Pads. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado através da Portaria nº 334/2022-GaB/PadS de 17 de 
março de 2022, publicada no doE n° 34.899 de 21 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPadS, de 20 de 
abril de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorroga-
ção de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria acima re-
ferida, a contar da data subsequente ao termo final do último prazo então 
concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.

Portaria de Prorr. Nº469/2022-GaB/Pads. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado através da Portaria nº 380/2022-GaB/PadS de 28 de 
março de 2022, publicada no doE n° 34.917 de 01 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022-cPadS, de 22 de 
abril de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorroga-
ção de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria acima re-
ferida, a contar da data subsequente ao termo final do último prazo então 
concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
Portaria de redes. Nº 470/2022-GaB/Pad.  
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 01/2022-NdE/SEdUc, de 
12/04/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 84/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, 
publicada no doE n° 33.893 de 11/06/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 185/2019-GaB/Pad de 26/08/2019, publicada no doE nº 33.962 de 
27/08/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de Prorr/sUBst. Nº 471/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria nº 65/2020-GaB/Pad de 05/08/2020, publica-
do no doE edição nº 34.302 de 06/08/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, de 25 de abril de 
2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, matrícula 
nº 80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, ma-
trícula nº 57176508-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
supracitado, na qualidade de Presidente;
ii - ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 472/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria nº 125/2019-GaB/Pad de 27/06/2019, publi-
cada no doE edição nº 33.909 de 02/07/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 475/2022, datado em 
20/04/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
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r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. nº 
5890910-1, pela servidora NaTHália dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro, 
Mat. nº 5897320-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 473/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria nº 218/2019-GaB/Pad de 23/09/2019, publi-
cada no doE edição nº 33.991 de 24/09/2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 06/2022, datado em 
20/04/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora TErEZiNHa do Socorro SarMaNHo BaNdEira, 
Mat. nº 303860-1, pela servidora aNa PaUla MENdoNÇa dE oliVEira, Mat. nº 
54182576-2, para atuar no Pad supracitado, na qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 474/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria nº 145/2020-GaB/Pad de 05/11/2020, publi-
cada no doE edição nº 34.396 de 06/11/2020;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 470/2022, datado em 
20/04/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, Mat. 
nº 5890910-1, pela servidora NaTHália dE NaZarETH fErrEira MoN-
TEiro, Mat. nº 5897320-1, para atuar no Pad supracitado, na qualidade 
de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de sUBst. Nº 475/2022-GaB/Pad. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 22/2022, datado em 18 de 
abril de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor GilValdo da cUNHa oliVEira, matrícula nº 
406910-1, pela servidora Maria daS GraÇaS dE oliVEira, matrícula nº 
745510-1, para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 363/2022-
GaB/Pad de 23/03/2022, publicado no doE n° 34.907 de 25/03/2022, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de Prorr. Nº 476/2022-GaB/siNd. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
Portaria nº 350/2022-GaB/SiNd de 21 de março de 2022, publicada no 
doE n° 34.903 de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 480/2022, de 22 de abril 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, de que trata 
a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 477/2022-GaB/siNd. 
Belém, 26 de abril de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
Portaria nº 358/2022-GaB/SiNd de 23 de março de 2022, publicada no 
doE n° 34.905 de 24 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 481/2022, de 22 de abril 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Esta-
dual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, de que trata 
a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 789487

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 069/2022-sÃo caetaNo de odiVeLas
Nome: lUciENE SoarES dE alMEida
cargo: ProfESSor
Vigência: 18/04/2022 a 17/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 070/2022-sÃo caetaNo de odiVeLas
Nome: SHirlaNE oliVEira SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 18/04/2022 a 17/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 071/2022-toMÉ aÇU
Nome: ElaNE caBral doS SaNToS MarQUES
cargo: ProfESSor
Vigência: 18/04/2022 a 17/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 072/2022-BeLÉM
Nome: Maria do Socorro BarroS BaraTa MacHado
cargo: ProfESSor
Vigência: 19/04/2022 a 18/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 073/2022-aUrora do ParÁ
Nome: Maria rEGiNa NaSciMENTo doS aNJoS
cargo: ProfESSor
Vigência: 26/04/2022 a 25/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 074/2022-MaraBÁ
Nome: aNa caTariNa MaToS dE oliVEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 26/04/2022 a 25/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 075/2022-JUrUti
Nome: lENa dE frEiTaS oliVEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
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ato: coNtrato Nº 076/2022-PorteL
Nome: caio cESar SoUZa rodriGUES
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 077/2022-ÓBidos
Nome: adriEllE da SilVa GoMES
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 078/2022-oriXiMiNÁ
Nome: JUliENE PErEira doS SaNToS
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 079/2022-oriXiMiNÁ
Nome: roSilENE NaSciMENTo dE JESUS
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 080/2022-saNta Maria do ParÁ
Nome: ciNTia HElEN da SilVa alVES
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 081/2022-terra saNta
Nome: GEdErSoN do carMo SoUZa
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 082/2022-terra saNta
Nome: liZaNdra cardoSo fariaS
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 083/2022-terra saNta
Nome: MoiSES aNdradE da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 084/2022-terra saNta
Nome: SiMEi coSTa frEiTaS MElo
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 085/2022-NoVo ProGresso
Nome: ValdEcY PaiVa SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 086/2022-BaGre
Nome: fraNciNEY raiMUNdo Maia PaNToJa
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 087/2022-PorteL
Nome: alZENY florES PErEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNtrato Nº 088/2022-XiNGUara
Nome: doNiZETE doS SaNToS BriTo
cargo: ProfESSor
Vigência: 27/04/2022 a 26/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.

Protocolo: 789673

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 033/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na rod. Pa 150, Km 40, 
Vila olho d’água, Zona rural, Moju/Pa, para funcionamento de Moradia 
dos Professores do Sistema de organização Modular de Ensino – SoME, da 
Secretaria de Estado de Educação/SEdUc.
Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Oitava: Da Vigência e Da Prorrogação, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: nº 005/2021-Nlic/SEdUc
dotação orçamentaria:
fonte: 0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12.362.1509 
Projeto/atividade: 8906 Produto: 2227. Natureza da despesa: 3390.36.
locatária: Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locadora: Elizama costa cardoso, inscrita no cPf nº 607.138.602-00, resi-
dente e domiciliada, na rod. Pa 150, Km 40, Vila olho d’água, cEP:
68.150-000, Zona rural, Moju/Pa.
data de assinatura: 19/04/2022
Vigência: 20/04/2022 a 19/04/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 788885

diÁria
.

Portaria de diarias No. 52868/2022
oBJETiVo: realização de visita técnica e organização da Biblioteca da 
EEEM Maria José Santana no município de anapu.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / aNaPU / 18/04/2022 - 22/04/2022 Nº diárias: 4
aNaPU / alTaMira / 22/04/2022 - 22/04/2022 Nº diárias: 0
alTaMira / BElEM / 22/04/2022 - 22/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alBa lUcia corrEa coSTa
MaTrÍcUla: 54193796
cPf: 39448363249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789274
Portaria de diarias No. 52813/2022
oBJETiVo: realização do Projeto caravana do Esporte Educacional e par-
ticipação no Seminário de Gestão Esportiva no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoYcE Marcia BraGa do aMaral
MaTrÍcUla: 57197635
cPf: 69025592287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789268
Portaria de diarias No. 52808/2022
oBJETiVo: realização do Projeto caravana do Esporte Educacional e par-
ticipação no Seminário de Gestão Esportiva no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia dE MoraES NEVES
MaTrÍcUla: 80845152
cPf: 26307146249
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789269
Portaria de diarias No. 52820/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará Projeto caravana do Es-
porte Educacional e participação no Seminário de Gestão Esportiva no mu-
nicípio de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldir dE frEiTaS fErrEira
MaTrÍcUla: 57209442
cPf: 23665548268
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789271
Portaria de diarias No. 52816/2022
oBJETiVo: realização do Projeto caravana do Esporte Educacional e par-
ticipação no Seminário de Gestão Esportiva no município de castanhal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 18/04/2022 - 18/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSa Maria raYol rEiS
MaTrÍcUla: 5787947
cPf: 39148793272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789272
Portaria de diarias No. 52810/2022
OBJETIVO: Realização da oficina “Conselho Escolar :Lugar de Gestão Com-
partilhada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BENEVidES / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0
BENEVidES / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GioVaNa do Socorro doS SaNToS coSTa
MaTrÍcUla: 5947258
cPf: 33324786215
carGo/fUNÇÃo:
GErENTE dE ProJETo ii / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789295
Portaria de diarias No. 52564/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará visita técnica ao muni-
cípio a fim de tratar de encaminhamentos relacionados a organização e 
realização dos JEPS 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 07/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 07/04/2022 - 07/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldir dE frEiTaS fErrEira
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MaTrÍcUla: 57209442
cPf: 23665548268
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789290
Portaria de diarias No. 52590/2022
oBJETiVo: realização de visita Técnica Pedagógica aos centros de Educa-
ção de Jovens e adultos cEEJaS no município de Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ilKa JoSEaNE PiNHEiro oliVEira
MaTrÍcUla: 54188105
cPf: 36831239234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789282
Portaria de diarias No. 52679/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará assessoramento Técnico
-Pedagógico na Unidade regional 01 - Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 57216813
cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789277
Portaria de diarias No. 52677/2022
oBJETiVo: realizar assessoramento Técnico-Pedagógico na Unidade re-
gional 01 - Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789285
Portaria de diarias No. 52637/2022
oBJETiVo: realizar diagnose de implantação de novas turmas do Ensino 
Médio EJa campo no município de Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
MocaJUBa / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNa carMEN do NaSciMENTo MacHado
MaTrÍcUla: 6400051
cPf: 42695600291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789298
Portaria de diarias No. 52675/2022
oBJETiVo: realizar assessoramento Técnico-Pedagógico nas unidades re-
gionais 09 (Maracanã) e 11 (Santa izabel) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 12/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / SaNTa iSaBEl do Para / 13/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 13/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE MoraES BiTTENcoUrT
MaTrÍcUla: 5308860
cPf: 20735200220
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789310
Portaria de diarias No. 52678/2022
oBJETiVo: realizar assessoramento Técnico-Pedagógico na Unidade re-
gional 01 - Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE MoraES BiTTENcoUrT
MaTrÍcUla: 5308860
cPf: 20735200220
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789311
Portaria de diarias No. 52723/2022
oBJETiVo: Participação na discussão sobre a Educação Escolar indígena 
que ocorrerá durante o XViii acampamento Terra livre (aTl) em Brasília.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSilia / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
BraSilia / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: liliaNE da cUNHa cHiPaia

MaTrÍcUla: 5815690
cPf: 68598637220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789307
Portaria de diarias No. 52778/2022
oBJETiVo: realização de diagnose in loco para avaliação de implantação 
de Ensino Médio Modular / SoME, na localidade Estrela do Maceió no mu-
nicípio de cumaru do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / cUMarU do NorTE / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
cUMarU do NorTE / MaraBa / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iNGrid fiGUEirEdo dE caSTro
MaTrÍcUla: 5801451
cPf: 59431652234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789322
Portaria de diarias No. 52777/2022
oBJETiVo: realização de diagnose in loco para avaliação de implantação 
de Ensino Médio Modular / SoME, na localidade Estrela do Maceió no mu-
nicípio de cumaru do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / cUMarU do NorTE / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
cUMarU do NorTE / MaraBa / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: daNiEl doS SaNToS liMa
MaTrÍcUla: 5901120
cPf: 73619280215
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789301
Portaria de diarias No. 52591/2022
oBJETiVo: realização de visita Técnica Pedagógica aos centros de Educa-
ção de Jovens e adultos cEEJaS no município de Santarém.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lETicia carNEiro da coNcEicao
MaTrÍcUla: 57188448
cPf: 21886702802
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789316
Portaria de diarias No. 52646/2022
oBJETiVo: conduzir servidora que realizará diagnose de implantação de 
novas turmas do Ensino Médio EJa campo no município de igarapé Miri.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-Miri / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
iGaraPE-Miri / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789319
Portaria de diarias No. 52779/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que realizará diagnose in loco para 
avaliação de implantação de Ensino Médio Modular / SoME, na localidade 
Estrela do Maceió no município de cumaru do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
coNcEicao do araGUaia / MaraBa / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / cUMarU do NorTE / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
cUMarU do NorTE / MaraBa / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / coNcEicao do araGUaia / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: allaN SilVEr PaSSariNHo BEZErra
MaTrÍcUla: 57217751
cPf: 28891554200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789390
Portaria de diarias No. 52674/2022
oBJETiVo: realizar assessoramento Técnico-Pedagógico nas unidades re-
gionais 09 (Maracanã) e 11 (Santa izabel.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 12/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / SaNTa iSaBEl do Para / 13/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 13/04/2022 - 13/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789426
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Portaria de diarias No. 52933/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
faro / BElEM / 24/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / faro / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio SiQUEira BarBoSa
MaTrÍcUla: 5901761
cPf: 60199202249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789441
Portaria de diarias No. 52929/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
alENQUEr / SaNTarEM / 24/04/2022 - 24/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 24/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / SaNTarEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / alENQUEr / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarilENE doS SaNToS PiNTo
MaTrÍcUla: 54182736
cPf: 59748540200
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789436
Portaria de diarias No. 52451/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica de assessoramento técnico pedagógico, 
visita nas unidades prisionais e socioeducativas, assim como orientar as 
especificidades dos convênios.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNNicE caMila BaNdEira da SilVa
MaTrÍcUla: 6310208
cPf: 77375866287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789428
Portaria de diarias No. 52450/2022
oBJETiVo: realizar visita técnica de assessoramento técnico pedagógico, 
visita nas unidades prisionais e socioeducativas, assim como orientar as 
especificidades dos convênios.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
SaNTarEM / BElEM / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KairE MicHElY alVES alcaNTara
MaTrÍcUla: 5901763
cPf: 68951442268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789432
Portaria de diarias No. 52862/2022
oBJETiVo: Visita técnica ao centro da Educação de Jovens e adultos - cE-
EJa / abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa/25/04/2022 27/04/2022 Nº diárias: 2
aBaETETUBa / BElEM/27/04/2022-27/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lETicia carNEiro da coNcEicao
MaTrÍcUla: 57188448
cPf: 21886702802
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i/docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789489
Portaria de diarias No. 52934/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
oriXiMiNa / BElEM/24/04/2022 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / oriXiMiNa/30/04/2022 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcEliNa PiNTo da SilVa
MaTrÍcUla: 54187157
cPf: 62818171253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789484
Portaria de diarias No. 52927/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MoNTE alEGrE / SaNTarEM / 24/04/2022 24/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 24/04/2022 30/04/2022 Nº diárias: 6

BElEM / SaNTarEM / 30/04/2022 30/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / MoNTE alEGrE / 30/04/2022  30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliNEUSa dE SoUSa Sadalla NEri
MaTrÍcUla: 5899913
cPf: 56507321249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789480
Portaria de diarias No. 52917/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará- cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Picarra / BElEM / 24/04/2022 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / Picarra / 30/04/2022  30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adEMir VicENTE da SilVa
MaTrÍcUla: 5752469
cPf: 57596468187
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789477
Portaria de diarias No. 52913/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino-SOME,no Centro de Formação de Profissio-
nais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM /24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/MaraBa/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:SiMoNE dE SoUZa oliVEira
MaTrÍcUla: 54182177
cPf:76947548349
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii/docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789507
Portaria de diarias No. 52999/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Eldorado doS caraJaS/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/Eldorado doS caraJaS/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JocElio da coSTa ViEira
MaTrÍcUla: 5286190
cPf:45772967304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii/docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf:60799382272

Protocolo: 789497
Portaria de diarias No. 52921/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
aVEiro/SaNTarEM/24/04/2022-24/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / SaNTarEM/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / aVEiro/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro PaUlo da SilVa PorTo
MaTrÍcUla: 5609461
cPf: 36742368268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-1 / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789503
Portaria de diarias No. 52928/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MoNTE alEGrE / SaNTarEM / 24/04/2022 - 24/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 24/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / SaNTarEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / MoNTE alEGrE / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro alVES fErNaNdES
MaTrÍcUla: 5776481
cPf: 31187536253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789464
Portaria de diarias No. 52912/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa / BElEM / 24/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / MaraBa / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaGNo rodriGUES BarroS
MaTrÍcUla: 5822548
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cPf: 49056549200
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789447
Portaria de diarias No. 52919/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino - SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
JacUNda / BElEM / 24/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / JacUNda / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilENE SaNcHES aSSUNcao
MaTrÍcUla: 961523
cPf: 22339108268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789452
Portaria de diarias No. 52918/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino-SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará-cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iTUPiraNGa/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/iTUPiraNGa/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:cHarliaNE doS SaNToS oliVEira
MaTrÍcUla:54193955
cPf: 64963144387
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii/docENTE
ordENador:Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789520
Portaria de diarias No. 52994/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino-SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará-cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / BElEM / 24/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM / Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNdErSoN BarrETo dE frEiTaS
MaTrÍcUla: 5572240
cPf: 46698256234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789512
Portaria de diarias No. 52930/2022
oBJETiVo: Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino-SOME, no Centro de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica do Estado do Pará-cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
oBidoS/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/oBidoS/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:aNa claUdia SarraZiN dE aNdradE
MaTrÍcUla: 57233388
cPf:72428309234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i/docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789514
Portaria de diarias No.52997/2022
oBJETiVo:Participação no i Workshop de Gestão Escolar do Sistema de 
Organização Modular de Ensino-SOME,no Centro de Formação de Profissio-
nais da Educação Básica do Estado do Pará - cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
PoNTa dE PEdraS/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/PoNTa dE PEdraS/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: KaSSaNdra da SilVa lEal
MaTrÍcUla:5899786
cPf:60568003268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i/ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 789532
Portaria de diarias No. 52839/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias visando instruir Processo administrativo 
disciplinar, que ocorrerá nos Municípios de Marabá e itupiranga, no período 
de 25 a 29/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 25/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / iTUPiraNGa / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0
iTUPiraNGa / BElEM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoaNilcE carNEiro PErEira
MaTrÍcUla: 454745
cPf: 12746860244
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200
PorTaria dE diariaS No. 53047/2022
oBJETiVo: Solicitação de diária para conduzir servidores da ouvidoria/
NdE, ao Município de Parauapebas.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 26/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 3
ParaUaPEBaS / BElEM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Mario aldENor oliVEira BarroSo
MaTrÍcUla: 448460
cPf: 26865920287
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da SilVa PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 789626

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:3104/2022 de 13/04/2022
de acordo com o Processo nº 423915/2022
designar carMEN lUcia fUrTado doS SaNToS, Matrícula nº 5902428/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
Diretor (GED-2) da EEEFM Profissional Profª Deusarina da Silva Rodrigues/
castanhal, a contar de 19/04/2022 .
Portaria nº.:3138/2022 de 14/04/2022
de acordo com o Processo nº 381907/2022
designar PaTricia dE NaZarE NEVES coSTa, Matrícula nº 57212178/1, 
Servente, para responder interinamente pela função de Secretaria (GEd-1) 
da EEEfM Prof Basilio de carvalho/abaetetuba, a contar de 19/04/2022 .
Portaria nº.:3103/2022 de 13/04/2022
de acordo com o Processo nº 339917/2022
designar dioNilcE dE faTiMa caBral Wolff, Matrícula nº 5228700/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEM Profº Paulo freire/Maraba, a contar de 19/04/2022 .
Portaria nº.:3157/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 382336/2022
designar MicHEllE do Socorro liMa arraiS, Matrícula nº 57208990/1, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEfM oscarina Penalber/ananindeua, a contar de 
20/04/2022 .
Portaria nº.:3158/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 339594/2022
designar JoElMa alEXaNdra BaSToS GoMES, Matrícula nº 54194752/2, 
Espec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-di-
retor (GEd-2) da EEEf Prof Virgilio libonati/Belém, a contar de 20/04/2022 
Portaria nº.:3367/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº 469177/2022
designar ValdiNEi MENdES MoUra, Matrícula nº 57208772/1, Espec. em Edu-
cação, para responder interinamente pela função de diretor (GEd-4) da EEEM 
Rosa Alvares Rebelo/Sede/Senador Jose Porfirio, a contar de 27/04/2022 .
Portaria nº.:3196/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 222705/2022
designar Maria dE NaZarE MorEira dE SoUZa, Matrícula nº 5192625/1, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEf. Nossa Senhora de fatima ii/Belém. a contar de 20/04/2022.
Portaria nº.:3372/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº 293590/2022
designar Valdir NEGrÃo da SilVa, Matrícula nº 5234433/2, Professor, 
para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da EE-
EfM. cristo redentor/abaetetuba. a contar de 27/04/2022.
Portaria nº.:3371/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº 423869/2022
designar MariaNa NoGUEira diaS, Matrícula nº 57208186/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEM. Profissional Prof. Deusarina da Silva Rodrigues/Castanhal. a 
contar de 27/04/2022.
Portaria nº.:3370/2022 de 22/05/2022
de acordo com o Processo nº 318439/2022
designar aliNi NoVaES dE oliVEira, Matrícula nº 57209634/1, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de Secretária 
(GEd-1) da EEEM. Gonçalves dias/Parauapebas. a contar de 27/04/2022.
Portaria nº.:3373/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº 222830/2022
designar aNa NErY da coSTa BarBoSa, Matrícula nº 5803632/2, Profes-
sor, para responder interinamente pela função de diretor ii (GEd-3.1) da 
EEEM. raimundo ribeiro da costa/oeiras do Pará. a contar de 27/04/2022.

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria nº.: 3137/2022 de 14/04/2022
de acordo com o Processo Nº 381907/2022
dispensar, a pedido, EliaNE rodriGUES BarrETo, Matrícula nº 
57212479/1, assistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) 
da EEEfM Prof Basilio de carvalho/abaetetuba, a contar de 19/04/2022.
Portaria nº.: 3102/2022 de 13/04/2022
de acordo com o Processo nº 339917/2022
dispensar, a pedido, ValTEir alVES coSTa, Matrícula nº 57209594/1, Es-
pec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEM Profº Paulo 
freire/Maraba, a contar de 19/04/2022.
Portaria nº.: 3366/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº 469177/2022
dispensar NiXoN KlaUBEr MacEdo calado, Matrícula nº 5902192/1, 
Espec. em Educação, da função de diretor (GEd-4) da EEEM rosa alvares 
Rebelo/sede/Senador Jose Porfirio, a contar de 27/04/2022.
Portaria nº.: 3365/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº357753/2022
dispensar, a pedido, daNiElE NoBrE BarroSo, Matrícula nº 5768748/1, 
Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf candido Ho-
racio Evelin/ananindeua, a contar de 27/04/2022.
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Portaria nº.3154/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 312104/2022
dispensar, a pedido,GaBriEl fErrEira GaBY, Matrícula nº 54186685/2, 
Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf.Paulo Maranhão/Be-
lém, a contar de 02/05/2022.
Portaria nº.3136/2022 de 14/04/2022
de acordo com o Processo nº 419460/2022
dispensar, a pedido,dEiSE do Socorro caSTro GoNÇalVES, Matrícula 
nº 5902040/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM.abraão Simão Jatene/cametá, a contar de 19/04/2022.
Portaria nº.3368/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº 318439/2022
dispensar, a pedido,Maria da SilVa liMa, Matrícula nº 57192892/1, 
Professor, da função de Secretária (GEd-1) da EEEM.Gonçalves dias/Pa-
rauapebas, a contar de 27/04/2022.
Portaria nº.3369/2022 de 22/04/2022
de acordo com o Processo nº 222830/2022
dispensar JoSÉ aNTÔNio dE caSTro MaGalHÃES, Matrícula nº 
5686121/3, Professor, da função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEM.raimun-
do ribeiro da costa/oeiras do Pará, a contar de 27/04/2022.
Portaria nº.3193/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 194070/2022
dispensar, a pedido,MarilENE da SilVa fEiJÃo PErEira, Matrícula 
Nº57208666/1 , Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEfM.Profº Temistocles de araújo/Belém, a contar de 15/04/2022 .
Portaria nº.3195/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 439524/2022
dispensar, a pedido,GEraldo PErEira TEiXEira, Matrícula Nº57208778/1 
, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM.dom 
luiz de Moura Palha/Sede/Xinguara, a contar de 19/04/2022.
Portaria nº.3194/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo nº 29157/2022
dispensar, a pedido,alESSaNdra dE alMEida SoUZa ,Matrícula nº 
57222789/2, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM.odete Marvão/icoaraci, a contar de 19/04/2022.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:031/2022 de 19/04/2022
Nome: raiMUNda EdNa SilVa dE fariaS
Matrícula:57214370/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Marcos Bentes de carvalho/faro
Portaria nº.:035/2022 de 19/04/2022
Nome: iVoNE cardoSo SiMoES
Matrícula:6020771/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:036/2022 de 19/04/2022
Nome: Maria dE faTiMa fariaS GoMES
Matrícula:246930/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:037/2022 de 19/04/2022
Nome: roSa lidia SilVa MaToS
Matrícula:246352/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:038/2022 de 19/04/2022
Nome: ElBa Maria SilVa da coNcEiÇÃo
Matrícula:5770424/3Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:039/2022 de 19/04/2022
Nome: SilVio dE SoUZa SilVa
Matrícula:5897161/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:040/2022 de 19/04/2022
Nome: EdVard fErNaNdES riBEiro
Matrícula:57208967/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:041/2022 de 19/04/2022
Nome: riVaNildo MoNTEiro coUTiNHo
Matrícula:5900650/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:042/2022 de 19/04/2022
Nome: raiMUNdo NoBrE filHo
Matrícula:246360/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEM dr almir Gabriel/oriximina
Portaria nº.:044/2022 de 20/04/2022
Nome: roSa doS aNJoS PErEira da SilVa
Matrícula:8401112/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf São Jose/faro
Portaria nº.:45/2022 de 20/04/2022
Nome: rENaTo carValHo PiNTo
Matrícula:57207559/2 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf São Jose/faro
Portaria nº.:3464/2022 de 26/04/2022
Nome: aNa lUcia iBErMoN fEiToSa
Matrícula:5940548/2 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém
Portaria nº.:2924/2022 de 12/04/2022
Nome:KaTia cilENE dE VilHENa GoUVEa Tarrio
Matrícula:5440416/3 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:conselho Estadual de Educação/Belém

Protocolo: 789767
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 03/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de solução de backup automatizado, para infraestrutura 
da Universidade do Estado do Pará, incluindo equipamento local (appliance), 
serviços de instalação, configuração, treinamento, replicação em datacenter 
com certificação mínima TIER III e garantia de suporte. ENTREGA DO EDITAL: 
o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.
compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 27/04/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 09/05/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 339039
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 789458
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 05/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de material permanente e de consumo que visa atender 
as aulas práticas do ensino, estágio e projeto pós-covid do curso de fisio-
terapia do campus de Tucuruí da Universidade do Estado do Pará – UEPa. 
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 27/04/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: diego Quaresma
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 09/05/2022
Hora: 09h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 789463
aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 14/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente e de consumo para atender as 
aulas práticas no laboratório de dermatologia e laboratório de cirurgia 
Experimental, no Campus do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - 
ccBS, da Universidade do Estado do Pará – UEPa. ENTrEGa do EdiTal: o 
Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.
compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 27/04/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: Wendell Magalhães
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 09/05/2022
Hora: 11h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0261 e 0661
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 789470

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1206/2022, de 26 de aBriL de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: Maria ElENa ViZEU liMa PiNHEiro
Matrícula funcional: 73504141/ 3
Valor: r$ 4.000,00
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Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 1207/2022, de 26 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 dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
Matrícula funcional: 5926369/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 1208/2022, de 26 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: coord dE ProGraMa dE PoS GradUacao
Nome: SEidEl fErrEira doS SaNToS
Matrícula funcional: 57193219/ 1
Valor: r$ 1.350,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 571 1506 8473
fonte: 0102
339039_ r$ 1.350,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 789556

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1287/2022, de 26 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: MaNoEl MaXiMiaNo JUNior
id. fUNcioNal: 5807689/2
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 16.05.2022
daTa TÉrMiNo: 13.06.2022
QUaNTidadE: 12,5 (doze e meia)
Portaria N° 1288/2022, de 26 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo-Pa
NoME do SErVidor: BarToSZ ZUKoWSKi
id. fUNcioNal: 5947083/1
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 03.05.2022
daTa TÉrMiNo: 20.05.2022
QUaNTidadE: 17,5 (dezessete e meia)
Portaria N° 1289/2022, de 26 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: lEila dE faTiMa o. dE JESUS roBErT
id. fUNcioNal: 57193305/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 17.05.2022
daTa TÉrMiNo: 30.05.2022
QUaNTidadE: 6,0 (seis e meia)
Portaria N° 1290/2022, de 26 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: MaraBá-Pa
dESTiNo: coNc. do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: GilSoN PoMPEU PiNTo
id. fUNcioNal: 54187354/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 12.05.2022
daTa TÉrMiNo: 21.05.2022
QUaNTidadE: 9,5 (nove e meia)
Portaria N° 1291/2022, de 26 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: Joao roBErTo doS SaNToS SoarES
id. fUNcioNal: 57215804/3
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 03.05.2022
daTa TÉrMiNo: 17.05.2022
QUaNTidadE: 14,5 (quatorze e meia)
Portaria N° 1292/2022, de 26 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: SaNTarÉM-Pa

NoME do SErVidor: HiGSoN rodriGUES coElHo
id. fUNcioNal: 57193315/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 01.04.2022
daTa TÉrMiNo: 09.04.2022
QUaNTidadE: 8,5 (oito e meia)
Portaria N° 1293/2022, de 26 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: coNc. do araGUaia-Pa
NoME do SErVidor: roNaldo PiMENTEl riBEiro
id. fUNcioNal: 5055962/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 27.05.2022
daTa TÉrMiNo: 10.06.2022
QUaNTidadE: 14,5 (quatorze e meia)
Portaria N° 1300/2022, de 26 de abril de 2022.
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina.
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor: Maria GaBriElla VilHENa MoNTEiro
id. fUNcioNal: 5944091/1
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 09.05.2022
daTa TÉrMiNo: 18.05.2022
QUaNTidadE: 9,5 (nove e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 789568

.
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato do editaL Nº 039/2022-UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, com base nas nor-
mas do edital nº 079/2021-UEPa, do ProcESSo SElETiVo 2022 – Pro-
SEL, e obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequen-
tes do referido Processo, convoca para processo de pré-matrícula on line nos 
dias 28 e 29/04/2022, e entrega presencial obrigatória dos documentos no dia 
02/05/2022, dos candidatos pré matriculados, conforme a listagem deste edital.
a relação estará disponível no site www.uepa.br.
Belém, 27 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 789418
i terMo aditiVo ao editaL Nº 24 / 2022 - UePa
ProcESSo SElETiVo SiMPlificado Para a fUNÇÃo dE TUTor PrESEN-
cial E a diSTÂNcia doS cUrSoS ViNcUladoS a UNiVErSidadE aBEr-
Ta do BraSil / UEPa 2022
croNoGraMa do ProcESSo

atiVidades PerÍodo
Publicação do Edital 15/03/2022
Solicitação de inscrições 29/03 a 14/04/2022
reabertura das inscrições 29/04 a 15/05/2022
divulgação do resultado provisório da análise dos currículos 24/05/2022
interposição de recursos ao resultado da análise dos currículos 25/05/2022
Resultado dos recursos interpostos e resultado definitivo da análise dos currículos 30/05/2022
Divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado 31/05/2022

Belém, 26de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 789399

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 418/2022 – 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/ 445400
rESolVE:
autorizar o pagamento de 18 e ½ (dEZoiTo e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
SElMa alfaia foNSEca,5767814/4,PSicoloGa que se deslocara para 
aos municípios de ViSEU,BraGaNÇa,caPaNEMa,SaliNoPoKiS,SÃo JoÃo 
dE PiraBáS,SaNTa lUZia do Pará/Pa no período de 01/05 a 19/05/2022 
com objetivo de implementação de ações de alta complexidade. roBSoN 
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JoSÉ do ESPiriTo SaNTo SaGica,54193697/1,MoToriSTa coM oBJE-
TiVo dE coNdUZir VEicUlo coM TEcNica da daS-cPSE/ac/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8860 f:0107006357 216.582 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
25 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 419/2022 – 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/ 447946
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 e ½ (SETE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
rosa Maria da Silva Barbosa, colaborador Eventual, c P f 085.209.441 
– 68,lucila do rosario Souza de freitas, colaborador Eventual c p f – 
562.784.702 - 68 que se deslocara para aos municípios de Breves, São 
Sebastião da Boa Vista/Pa no período de 14/05 a 21/05/2022 com objetivo 
de apoio a organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
25 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 421/2022 – 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/ 479178
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro e meia) diárias Para cada
SErVidor ciTado aBaiXo:
lidia aMÉlia dE araUJo rodriGUES,54195923/1,aSSiSTENTE Social 
que se deslocara para 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: 0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
26 abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 420/2022 – 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/ 486357
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 
Moraes Belo,5946689/1,coordenadora e charles Morandini Silveira de
Matos,3542761/1,assistenre administrativo que se deslocara para o mu-
nicípio de Soure/Pa no período de 04/05 a 07/05/2022 com objetivo de 
Promover a inclusão Socioprodutiva das famílias em Situação de Vulnera-
bilidade Social.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8397 f: 0101006357 247.170 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
26 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 423/2022 – 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/ 482082
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (UMa e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
ricardo aVEliNo GaNZEr,55588660,dirETor,clEdiSoN BraBo doS
SaNToS,8022536/1,SEcrETario dE dirEToria,TaiaNa NaSciMENTo 
da SilVa,5946558/1,GErENTE e roNaldo fUrTado MarQUES,aGENTE
adMiNiSTraTiVo,3542659/1 que se deslocara para o município de casta-
nhal/Pa no período de 27/04 a 29/04/2022 com objetivo de Enfrentamento 
ao Sub registro civil.
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, 
26 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 422/2022 – 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/ 494862
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
PaUlo SErGio dE SoUZa NaSciMENTo,5946524/3,aSSESSor que 
se deslocara para o município de alTaMira/Pa no período de 26/04 a 
28/04/2022 com objetivo Participar da Certificação e Benefícios Socioas-
sistenciais.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda em, 
26 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 789636

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 417/2022 – GaBs/seaster 
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/370567
rESolVE:
loTar os servidores relacionados abaixo no lar da ProVidÊNcia – daS 
– 022421400000000.

Nome Matrícula cargo lotação a contar de:

oScar fEliX dE oliVEra JUNior 3542742/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

WalENa Marcia fErrEira riBEiro 3542749/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

Maria do Socorro SaNToS fUrTado 3542675/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

aMaNda caroliNE QUEiroS da SilVa 3542736/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

iSaBEllE lEoMar fErrEira aMador 3542780/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

MarilENE SoUZa da SilVa 3542730/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

alUiZio doS SaNToS TElES 6403671/ 2 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

iSaUra do Socorro coNcEicao araUJo 3542778/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

EdilENE MENdES PErEira 57230228/ 2 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

ZaQUEU PiNTo fErrEira 3542709/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

JoSUE SoUZa doS SaNToS filHo 3542733/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

raQUEl NEVES MENEZES 3542740/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

aNGEliNa STEfaNY corrEa fErrEira 3542710/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

MarlENE dUTra dE liMa 3542721/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

doMiNGaS cardoSo da SilVa 5380952/ 3 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

VaNia caSTro dE MoUra 3542750/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

alEXaNdrE dE SoUZa PiNTo 5926825/ 2 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

EliSaMa MacEdo rodriGUES 3542745/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

liVia Maria caNTao caNTaNHEdE 5956326/ 2 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

claUdiaNa rodriGUES fUrTado 3542735/ 1 Assist. de Assistência Social 01/01/2022

aNdErSoN dE JESUS coSTa rodriGUES 3542690/ 1 Motorista 01/01/2022

rENaTo aMaral MENdES 3542688/ 1 Motorista 01/01/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 
25 de abril de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945803/1
Portaria N° 348/2022 – GaBs/seaster 
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/417477
rESolVE:
RELOTAR as servidoras relacionadas abaixo na Gerência do BEPAH/
dirEToria dE rENda cidadaNia E coMBaTE a PoBrEZa/drccP - 
022421500000000
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Nome Matrícula antiga Lotação cargo Lotação na BePaH/
drccP a contar de:

MarGarETH daS GraÇaS 
MacHado dE liMa 3233766/3 dTE 022421800000000 ag. administrativo 10/2020

roSilENE dE JESUS SilVa doS 
SaNToS 57192947/1 dTE 022421800000000 assistente Social 03/2018

roSa HElENa BaSToS da 
cUNHa MENdES l 3212890/1 daf

022421900000000 assistente Social 12/2019

registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 
25 de abril de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945803/1
Portaria Nº 424/2022 – 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.
r E S o l V E:
i – instituir comissão Especial de avaliação e desempenho – cESad con-
forme o que determina o decreto nº 1.945, de 13 de dezembro de 2005 
que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público 
civil ocupante do cargo de provimento efetivo da administração direta, 
das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará e que será 
composta por 3 (três) membros permanentes, servidores estáveis no ser-
viço público para desenvolverem as competências descritas no Art. 7º do 
referido decreto.
ii – designar os servidores abaixo relacionados para comporem a cESad 
que deverá julgar o procedimento de avaliação de desempenho dos servi-
dores do concurso c-186/SEaSTEr.
- MYlENE forTE E SilVa PradElla - Matrícula: 54196495/ 1– Titular
- aNdrESSa BorBa SaNToS - Matrícula: 5889843/ 1– Titular
- alBErT dE PaUla corrEa– Matrícula: 57234467/ 1 – Titular
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 
26 de abril de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 789630

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 13/2022-GecoN de 26 de aBriL de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho Seq. 03 da SEc/GaB constante no protocolo n° 
2022/477897, de 20/04/2022;
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores:
-Erika Nayara de Souza rocha - Matricula 5925856/2;
-isanilde Maria ferreira - Matricula 3219119/1;
-Suelem Patrícia rocha correa - Matricula 5960841/1;
 Para atuar como fiscais do Termo de Cooperação Técnica nº 01/2022, 
celebrado entre PaYSaNdU SPorT clUBE e faSEPa a contar de 07 de abril 
de 2022;
Esta portaria entre em vigor na data da assinatura.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa

Protocolo: 789597

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 01/2022.
Que entre si celebram a fundação de atendimento Socioeducativo do Pará 
– faSEPa- E o PaYSaNdU SPorT clUB
objeto: estabelecer a cooperação técnica entre os partícipes visando à 
realização conjunta de esporte na modalidade futsal aos adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa da faSEPa, como meio de inclusão 
social e redução da reiteração no sistema socioeducativo; oportunizar aos 
socioeducandos participarem de treinamentos e competições esportivas 
por intermédio de um conceito técnico e profissional do futsal com vistas à 
possibilidades de formar base para futuros atletas profissionais e captar jo-
vens talentos; Promover campeonatos de interação da comunidade socioe-
ducativa com jovens da escolinha PaYSaNdU SPorT clUB, oportunizando 
lhes vivências que fomentem valores, atitudes e habilidades relacionadas a 
um projeto de sociedade de paz.

Vigência: O presente Termo de Acordo de Cooperação entra em vigor a 
partir da data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses, po-
dendo ser prorrogado, mediante a celebração de Termo aditivo, por acordo 
dos partícipes.
data de assinatura: 07/04/2022.
lUiZ cElSo da SilVa /PrESidENTE da faSEPa
carloS MaUrÍcio carPES ETTiNGEr / PrESidENTE do PaYSaNdU 
SPorT clUB

Protocolo: 789596

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 202, de 26 de abril de 2022.
Processo nº 476898/2022.
oBJETiVo: realizar elaboração de instrumentais técnicos (Plano individual 
de atendimento – Pia e relatórios), no centro de internação de adoles-
cente Masculino de Marabá – CIAM/MRB, conforme justificado nos termos 
do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 25/04/2022 a 30/04/2022. – (5,5) diáriaS
SErVidorES: EVEraldo ValdEZ ViEira, PSicÓloGo, Matricula 54195555/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 789643
Portaria 207 – do dia 26/04/2022
oBJETiVo: (Proc. 484081/2022-Mem.  124/2022-daS-crEaM)
SErVidor: BErTiNo lEal BarBoSa NETo
carGo:  coMiSSioNado - MaTrÍcUla Nº 5946881/2
SErVidora: aNToNia BENEdiTa lEao lira
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 54194530/ 1
SErVidor : aldriN SoUZa SilVa
carGo: MoToriSTa -  MaTricUla: 5956751/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dESTiNo : ParaGoMiNaS, UliaNÓPoliS,doM EliSEU/Pa
PEriodo da ViaGEM: 02 a 06/05/2022 – diaria –4,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 789764
Portaria Nº 208, de 26 de abril de 2022.
Processo nº 493177/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento de determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dESTiNo: rEdENÇÃo/Pa.
PErÍodo: 26/04/2022 a 27/04/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: lUcilEia cardoSo caValcaNTE, PEdaGoGa, Matricula 
5918798/3, e fraNciSco dE liMa SoUSa, MoToriSTa, Matricula 5956741/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 789727

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 374 de 25 de aBriL de 2022-resoLVe:
I – EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Inte-
gral – GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento).
lUiZ carloS SilVa GUEdES matricula nº 3219267/1, cargo MoToriSTa , 
a referida exclusão a partir de 28.02.2022.
ii – coNcEdER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo 
integral – GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento).
WElliNGToN GENTil TEiXEira, matricula nº 5962817/1, cargo MoTo-
riSTa, a referida concessão a partir de 28.02.2022.
lUiZ cElSo da SilVa- Presidente

Protocolo: 789412

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 197/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 19 de abril de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 74 da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - rJU/
Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/453092.
rESolVE:
coNcEdEr, 13 (treze) dias de licença saúde, conforme perícia médi-
ca, laudo nº 87191, – Servidora: Kátia Pamplona Puget, matrícula nº 
57201775/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no período 
de 19/01/2022 a 31/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 789393
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Portaria Nº 194/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 19 de abril de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 74 da lei 5.810, de 24 de janeiro 1994 - rJU/
Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/453092.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença saúde, conforme perícia médica, 
laudo nº 87190, – Servidora: Glaice da Silva Nascimento, matrícula nº 
5917003/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de direitos Humanos 
e cidadania, no período de 29/12/2021 a 27/01/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 789396

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 787248
oNde se LÊ:
fUNcioNal ProGraMáTica:24101.22.126.15.08.8233
ProJETo dE aTiVidadE: EdiÇÃo E PUBlicaÇÃo dE aToS adMiNiSTra-
ÇÃo PÚBlica
Leia-se
fUNcioNal ProGraMáTica:24101.22.126.15.08.8238
ProJETo dE aTiVidadE: GESTÃo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
coMUNicaÇÃo
ordenador(a): anadelia divina Santos.

Protocolo: 789647
errata da Portaria N° 199/2022 - GGa/sedeMe – BeLÉM, 25 de 
aBriL de 2022, publicado no doe 34.946, de 26/04/2022.
oNde se LÊ: “destino: Nova ipixuna e Jacundá”.
Leia-se: “destino: Nova ipixuna e Marabá”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 789339

diÁria
.

Portaria N° 201/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 26 de aBriL de 2022.
Nome:JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JÚNior/Matrícula: nº 
5251788/3/cargo:SEcrETário dE ESTado/origem:Belém-Pa/destino: 
Marabá-Pa/Período:27 a 29/04/2022/diárias:2,5(duas e meia)/objetivo:o 
objetivo desta viagem é participar do Encontro da cadeia agroindustrial, 
comercial e de Serviços de Pecuária Paraense através do Evento: a pecu-
ária recupera o Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 202/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, 26 de aBriL de 2022.
Nome:iGor PaTricK SoUZa do NaSciMENTo/Matricula:5941053/2/car-
go:coordenador do Núcleo de comunicação/origem: Belém-Pa/destino: 
Marabá-Pa/ Período:26 a 28/04/2022/diária:2,5(duas e meia)/objetivo:a-
companhar o Secretário desta SEdEME para a realização de cobertura jor-
nalística do 1º PEcUariaNdo.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 789472

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 060/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/476545;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de 
Projetos e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista.
OBJETIVO: Participar de reuniões e tratativas com superficiários da Comu-
nidade Jundiaí em Barcarena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 27/04/2022
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 20 de abril de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 789397

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 49/2022-GaB/iMetroParÁ/iNMetro
dispõe sobre nomeação e exoneração de servidor.
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
rESolVE:
art. 1º – EXoNErar o servidor JaVaN da rocHa PErEira, do cargo em 
comissão de Secretário de diretoria, GEP-daS-011.2, a contar de 26 de 
abril do ano corrente.
art. 2º – NoMEar – cHriSTiaNo doS SaNToS liMa, para o cargo em 
comissão de Secretário de diretoria, GEP-daS-011.2, a contar de 26 de 
abril do ano corrente.
art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 4º – revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de abril de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 789357
Portaria Nº 48/2022 – GaB/iMetroParÁ/iNMetro
a Presidente do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 13 da lei Estadual nº 
7.136/2008 e de acordo com o decreto Governamental publicado no doE 
nº. 34.631 de 08 de julho de 2021, e;
considerando o disposto no ofício circular nº 002/2022/GS/SEfa, de 08 de 
abril de 2022, protocolado através do Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/442342, cujo teor trata da necessidade de apresentação 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, a partir de 22 de abril de 2022;
considerando a necessidade da indicação pelo Titular ou representante 
legal de cada órgão e ente Público Estadual, de um servidor responsável 
(titular) e um suplente para transmissão de informações;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar a servidora daNiElE PaTrÍcia SilVa E SilVa, ma-
trícula nº 501, Gerente de orçamento deste iMETroPará, para exercer a 
função de servidora titular para transmissão das informações;
art. 2º - dESiGNar a servidora MaYra SUlaMiTa SilVa fariaS dE frEi-
TaS, matrícula nº 491, Gerente de finanças deste iMETroPará, para exer-
cer a função de servidora suplente para transmissão das informações;
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de abril de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente – iMETroPará

Protocolo: 789443

coNtrato
.

eXtrato
Extrato do contrato Nº: 10/2022- iMETroPará
dispensa de licitação nº 11/2022
Processo n° 977/2021 Protocolo n° 202105335
objeto: contratação de empresa para aquisição de resmas de papel a4 para 
atender as necessidades do iMETroPará, a ser entregue conforme condi-
ções, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas nesse instrumento.
data de assinatura: 26/04/2022
Vigência: 26/04/2022 a 26/04/2023
Valor global estimado: r$ 16.301,22 (dezesseis mil, trezentos e um reais 
e vinte e dois centavos).
Orçamento: FONTE: 0260 – Recursos Provenientes De Transferências de 
Convênios
fUNcioNal: 14 122 1297 8338. ProJETo/aTiVidadE: operacionaliza-
ções das ações administrativas. NaTUrEZa dE dESPESaS: 339030.16 
– Material de expediente.
contratado: MEGa BraSil coMÉrcio E SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES EirEli.
Endereço: Tv WE62-a (conjunto Guajará i) n° 1332, Bairro coqueiro, ana-
nindeua-Pa, cEP 67.143,380.
ordenador: rafaEla BaraTa cHaVES

Protocolo: 789604

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
1º termo aditivo ao contrato N° 03/2021-NGPM credcidadÃo
OBJETO: Renovação da vigência do contrato 03/2021, por um período de 
mais 12 meses, com repactuação de valor.
Valor rEPacTUado: de r$ 21.983,38 (vinte e um mil, novecentos e oi-
tenta e três reais e trinta e oito centavos) para R$ 23.900,00 (vinte e três 
mil e novecentos reais).
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ViGÊNcia: 21/04/2022 a 20/04/2023.
data de assinatura: 20/04/2022.
coNTraTaNTE: Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito-N-
GPM crEdcidadÃo.
coNTraTada: BElÉM rio SEGUraNÇa lTda
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.122.1297.8338.10
NaTUrEZa da dESPESa: 339037
foNTE: 0101.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
ordENador dE dESPESa: João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral - NGPM credcidadão.

Protocolo: 789569

diÁria
.

Portaria Nº 056/2022 – 26 de aBriL de 2022.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/Jacundá/Goianésia/Breu Branco/Belém, com o objetivo 
de realizar entrega de cartas de créditos aos futuros microempreendedores 
dos municípios acima mencionado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de 
diárias

JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa 57199036 dirETor GEral 27 a 29/04/2022 2 1/2
orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEc. dE GaBiNETE 27 a 29/04/2022  2 1/2

Marcio TaVarES BraGa JUNior 857.345.512-87 GErENTE rEGioNal 27 a 29/04/2022  2 1/2
aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953839-1 coord. oPEracioNal 27 a 29/04/2022 2 1/2

ricardo HaMiNTaS MarTiNS PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 27 a 29/04/2022 2 1/2
SilBENE criSTiNa liSBoa da coN-

cEiÇÃo 5952039-1 GErENTE rEGioNal 27 a 29/04/2022 2 1/2

rENaTa KEllY dE GoiS BarrEiroS 5946306 GErENTE rEGioNal 27 a 29/04/2022 2 1/2

II-Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
JoÃo MarcEl caValcaNTE da coSTa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 789865

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

Portaria
.

Portaria Nº 0396/2022 – sedoP, 25 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 decreto Estadual nº 249 de 11 de outubro de 2011 
e sua alteração o decreto Estadual nº1.338 de 30 de julho de 2015 que 
regulamentam o cumprimento do Estágio Probatório de servidor público 
ocupante de cargo de provimento efetivo.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/374113 onde a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP indicou os servidores para compor esta comissão 
especial de avaliação de desempenho – cESad.
rESolVE:
i - iNSTiTUir, comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad, 
com a finalidade de analisar as avaliações de desempenho dos servidores 
públicos civis, ocupantes de cargo de provimento efetivo desta Secretaria, 
que se encontram no período compreendido como estágio probatório, de-
vendo para tanto, seguir orientações previstas na legislação citada.
ii - a comissão, com fulcro no artigo 19, § 1º e § 2º, do decreto 
nº249/2011, será composta pelos seguintes servidores da Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP:
MEMBroS TiTUlarES:
- aldilUcia da SilVa fErrEira (Matrícula: 54188174/2);
- roSSaNE do Socorro MENdES dE SoUSa PiNTo (Matrícula: 
57196033/1);
- aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS (Matrícula: 57201188/1);
MEMBroS SUPlENTES:
- HEraldo BErTHollET dE aGUiar GraNa (Matrícula: 5525/1);
- EllEN NE da SilVa (Matrícula: 57191444/1);
iii - Esta portaria entra em vigor na data da publicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 789660

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0398/2022, de 26 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 2022/492219, de 25/04/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, Ma-
trícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contra-
to celebrado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

54/2022 construtora Karajás ltda
construção da Subseção de investigação e captura (SSic) 
das novas instalações do GSd-BE na ala 9, no Município 

de Belém/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoSÉ SoMBrEiro da SilVa NETo, Matrícula nº 
5897265/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 789785
Portaria Nº. 0399/2022, de 26 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 2022/489809, de 25/04/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor JoSÉ HENriQUE TaVarES da SilVa, Matrícula nº 
5942371/4, Cargo/Função: Diretor Técnico, como fiscal dos Contratos ce-
lebrados entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e as Empresas abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

52/2022 Engefort construtora e Empreendimen-
to ltda

Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação as-
fáltica de vias urbanas em Municípios do Estado do Pará, 

que integram a região do araguaia e carajás-lote i.

49/2022 HB20 construções Eireli

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.

ii – dESiGNar a servidora caroliNa da coSTa NaSciMENTo, Matrícula 
nº 5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução dos contratos, acima descritos, nos impedi-
mentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Dê Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 789793

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 0392/2022, de 22 de aBriL de 2022.
PUBLicada No doe Nº. 34.946, de 26/04/2022.
onde se lê:
ii – dESiGNar o servidor JoSÉ HENriQUE TaVarES da SilVa, 
Matrícula nº 5942371/3
Leia-se:
ii – dESiGNar o servidor JoSÉ HENriQUE TaVarES da SilVa, 
Matrícula nº 5942371/4

Protocolo: 789664

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº 42/2019 – cP Nº 02/2019
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Terraplena lTda – cNPJ 14.698.658/0001-23
oBJETo: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
Vias Urbanas na região de integração do Guajará – lote 8, neste Estado.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, ii da lei nº 8.666/93.
ViGÊNcia: 27/04/2022 a 27/08/2022
daTa da aSSiNaTUra: 26/04/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 789395

diÁria
.

Portaria Nº.0386/2022, 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 



diário oficial Nº 34.948   105Quarta-feira, 27 DE ABRIL DE 2022

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 2022/461658, de 18/04/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: realizar fiscalização da obra de construção de Bueiros Triplos 
celular de concreto em vias urbanas, no Município de Tucumã/Pa- contra-
to 110 2021.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Tucumã/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 02 a 06/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 789653

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 0387/2022, 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 art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/463633 de 18/04/2022 
– dirad/SEdoP.
r E S o l V E:
i - TraNSfErir, por necessidade de serviço, 15 (trinta) dias de férias 
da servidora Marcia HElENa TEiXEira lEal, matrícula nº. 55588278/5, 
ocupante do cargo de coordenador, para o período de 26/05/2022 
a 09/06/2022, concedidas através da PorTaria nº. 031/2022, de 
14/01/2022, publicada no doE nº. 34.839, de 21/01/2022, referente ao 
período aquisitivo 08/01/2021 a 07/01/2022.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 789658
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 052/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o que dispõe a resolução de diretoria nº 04/2019, de 15 
de maio de 2019;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 03/2022 diafi-coHaB, da-
tado de 18.04.2022, referente ao Processo Eletrônico nº 2022/464793;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr a Gerente Estratégica de logística, Elci dE SoUZa alMEi-
da, Matrícula nº 57197559/1, cPf nº 329.641.022-87, a importância de r$ 
4.000,00 (quatro mil reais), para correr com despesas de Pronto Pagamento, 
com período de aplicação de 60 dias após o recebimento, conforme abaixo: 

ProGraMa de 
traBaLHo PLaNo iNterNo FoNte Nº

aÇÃo
NatUreZa da 

desPesa
VaLor 

(r$ 1,00)

16 122 1297 8338 412.000.8338c 0261
232632 339030-96 3.000,00
232498 339039-96 1.000,00

ToTal 4.000,00

1. 2. dETErMiNar que a prestação de contas deverá ser apresentada no 
prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 25 de abril de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 789665
Portaria Nº 051/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará - coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/336135, da 
diTEc, que trata de designação de Gestor dos contratos das obras do Pac 
(Programa de aceleração do crescimento), em substituição do Sr. Marcelo 
fernandes Maia, matrícula nº 5722755/1;

r E S o l V E:
1. dESiGNar a Gerente da célula Executiva de controle de contratos (cEc-
co), caroliNa liMa doS SaNToS da coSTa, matrícula nº 57194824/1, 
cPf nº 658.758.182-04, como Gestora dos contratos das obras do Pac, 
dos seguintes empreendimentos:
EMPrEENdiMENTo: Empreendimento liberdade i
ENdErEÇo: campus iii da UfPa, entre Marginal do igarapé Tucunduba e 
av. Perimetral. coNTraTo coHaB x caiXa: N° 251.157-87/2008
coNTraTo coHaB x EMPrESa: N° 17/2014
EMPrEENdiMENTo: Empreendimento liberdade ii
ENdErEÇo: campus iii da UfPa, entre Marginal do igarapé Tucunduba e 
av. Perimetral. coNTraTo coHaB x caiXa: N° 248.657-70/2008
coNTraTo coHaB x EMPrESa: N° 01/2022
EMPrEENdiMENTo: Empreendimento liberdade iii
ENdErEÇo: campus iii da UfPa, entre Marginal do igarapé Tucunduba e 
av. Perimetral. coNTraTo coHaB x caiXa: N° 301.538-50/2009
coNTraTo coHaB x EMPrESa: N° 16/2012
EMPrEENdiMENTo: comunidade riacho doce i
ENdErEÇo: av. Perimetral S/N – Belém/Pa.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 244.828-42/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: N° 21/2016
EMPrEENdiMENTo: comunidade riacho doce ii
ENdErEÇo: av. Perimetral S/N – Belém/Pa.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 218.747-24/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: TcT 02/2018 (SEdoP)
EMPrEENdiMENTo: comunidade riacho doce iii
ENdErEÇo: av. Perimetral S/N – Belém/Pa.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 218.746-10/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: n.° 02/2016
EMPrEENdiMENTo: comunidade Jaderlândia
ENdErEÇo: Br 316, S/N, castanhal/Pa.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 227.261-50/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: n.° 03/2008
EMPrEENdiMENTo: Jardim das Garças i – Escola
ENdErEÇo: Br 316, rua aratanha, S/N, Santa isabel/Pa.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 233.367-40/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: n.° 07/2018
EMPrEENdiMENTo: comunidade Jardim Jader Barbalho.
ENdErEÇo: Br 316 – Estrada do aurá, S/N, - ananindeua - Pa
coNTraTo coHaB x caiXa: 227.262-64/2007
coNTraTo N.° 11/2019/EMPrESa
EMPrEENdiMENTo: Empreendimento Taboquinha
ENdErEÇo: rua do cruzeiro entre 15 de agosto e 02 de dezembro – ico-
araci – Belém/Pa
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 222.628-67/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: N° 07/2008
EMPrEENdiMENTo: comunidade Pantanal
ENdErEÇo: rodovia Transmangueirão, Km 3 – Belém – Pa
coNTraTo coHaB x caiXa: n.° 227.260-45/2007
coNTrato: n.° 14/2012/EMPrESa
EMPrEENdiMENTo: comunidade Pratinha
ENdErEÇo: rodovia arthur Bernardes, Pass. John Engelhard, s/n.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 222.630-08/2007
coNTrato: Nº 02/2008/EMPrESa
EMPrEENdiMENTo: comunidade Providentinos
ENdErEÇo: av. Maximino Porpino da Silva c/ rua Paulo fonteles, castanhal/Pa.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 233.370-97/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: n.° 39/2016
EMPrEENdiMENTo: comunidade fé em deus
ENdErEÇo: rodovia augusto Montenegro, Km 10 s/n, município de Belém/Pa.
coNTraTo coHaB x caiXa: N° 222.631-12/2007
coNTraTo coHaB x EMPrESa: n.° 06/2008
1. faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria, a contar de 07/03/2022, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
Belém, 20 de abril de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 789606

.

.

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 05/2022
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
Material de Expediente, para atender em todo território estadual, os órgãos 
e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 011/2021-SEPlad
Valor do contrato original: r$ 2.225,00 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais)
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – fonte: 0261 - Natureza da 
despesa: 339030 – ação: 232632
Vigência: 18.04.2022 a 17.04.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x apolo comercial ltda
data da assinatura: 18.04.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 789616
..
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 266 de 25 de aBriL de 2022
a SEcrETária dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022 e artigo 138 da 
constituição do Estado do Pará.
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Edu-
cação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET, por meio da Lei Esta-
dual n.° 9.104, de 14 de julho de 2020, sucedeu a Secretaria de Estado de 
Educação do Pará em todas em todos os direitos e obrigações decorrentes 
de leis, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres celebrados, 
cujo objeto seja vinculado ao ensino profissionalizante;
 coNSidEraNdo os termos do art. 4º, inciso iV da PorTaria Nº 234 de 
14 de abril de 2022, publicada no doE nº 34 de 19/04/2022;
coNSidEraNdo os termos do PaE nº 2022/470493;
r E S o l V E:
NoMEar, a contar de 04/05/2022, NaTalia caValcaNTE aSSUNÇÃo, cPf 
nº 746.075.292-49, para exercer o cargo de consultor Técnico operacional 
para atuação nas ações da Bolsa-formação do Programa Nacional de aces-
so ao Ensino Técnico e Emprego – ProNaTEc no Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 789614
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 02
convênio nº 007/2021 – sectet/UFPa/FadesP
Processo nº 2021/808473
assinatura: 26/04/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 
2021/808473, referente ao Convênio nº 007/2021 – SECTET/UFPA/FA-
DESP, Incluir Plano Interno para Custeio na Dotação Orçamentária, ficando 
a execução do referido convênio conforme Tabela abaixo, em conformidade 
com os termos do § 8º, artigo 65, da lei nº 8.666/93.

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte Pi

48101.19.571.1490.8929 335041 271050 0124008794 2070008929c
48101.19.571.1490.8929 445042 271050 0124008794 2070008929E

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES - Secretária de Estado.

Protocolo: 789490

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira 
Nº 003/2022 – sectet/ UFoPa/ FadesP
coNVÊNio nº 003/2022
Objeto: O presente Convênio tem por objeto apoiar a Implementação de 
Três Laboratórios Multifuncionais  para Ensino, Pesquisa e Extensão em 
rurópolis, conforme aNEXo 1 – Plano de Trabalho.
Valor: r$ 561.367,21 (quinhentos e sessenta e um mil e trezentos e ses-
senta e sete reais e vinte e um centavos).
dotação orçamentária:
1) funcional Programática: 48101.19.364.1506.8866
Elemento de despesa: 335041
ação: 260403
fonte: 0124
Pi: 101.000.8866c
2) funcional Programática: 48101.16.363.1501.7616
Elemento de despesa: 445041
ação: 264416
fonte: 0124
Pi: 101.000.7616E
data de assinatura: 25/04/2022
Início da Vigência: 25/04/2022
Término da vigência: 24/04/2024
Partícipes:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do oeste do Pará - UfoPa (cNPJ nº 11.118.393/0001-59)
fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa - fadESP (cNPJ nº 
05.572.870/0001-59), como interveniente.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado/SEcTET

Protocolo: 789690

.

diÁria
.

Portaria Nº 279 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/494997.
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual ElcK MaYSa aNdradE PEQUENo, 
cPf nº 489.239.902-72, a viajar ao município de Tucuruí-Pa, no período 
de 29/04 a 02/05/2022, para divulgação e acompanhamento do ProSEl 
2022 do FORMA PARÁ em Tucuruí-PA, bem como o treinamento dos fiscais 
e entrevistas em rádios locais.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias à colaboradora eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789868
Portaria Nº 280 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/485922.
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual GEorGiaNE aBrEU da coSTa, cPf 
nº 646.178.822-00, a viajar aos municípios de Parauapebas-Pa e canaã 
dos carajás-Pa, no período 29/04 a 02/05/2022, para divulgação e acom-
panhamento do ProSEl 2022 do forMa Pará em canaã dos carajás.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias à colaboradora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789875
Portaria Nº 281 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/494945.
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual aTHoS MaTHEUS da SilVa GUiMa-
rÃES, cPf nº 022.700.702-67, a viajar ao município de Jacundá-Pa, no 
período de 29/04 a 02/05/2022, para divulgar e acompanhar a
aplicação do prosel 2022 do forma pará no municipio de jacundá-pa, bem
como o treinamento dos fiscais e entrevistas em rádios locais.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias à colaboradora eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 26 de abril de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789882
Portaria Nº 277 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/497314.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora odETE VaNZElEr SaBá, identidade funcional nº 
5434599/7, ocupante do cargo de assessora Técnica, lotada na diretoria de ad-
ministração e finanças - daf, a viajar aos municípios de Marabá-Pa e conceição 
do araguaia-Pa, no período de 29/04 a 02/05/2022, para divulgação e acom-
panhamento do ProSEl 2022 do forMa Pará em conceição do araguaia-Pa.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789772
Portaria Nº 276 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/492975.
r E S o l V E:
i – autorizar a colaboradora eventual aNa cEcÍlia PErEira da coSTa, 
cPf nº 843.969.892-53, a viajar aos municípios de Marabá-Pa e Xinguara-
Pa, no período 29/04 a 02/05/2022, para divulgação e acompanhamento 
do ProSEl 2022 do forMa Pará em Xinguara.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias à colaboradora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789732
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Portaria Nº 278 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/497314.
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual rafaEl aMaral cardoSo, cPf nº 
016.601.592-02, a viajar aos municípios de Marabá-Pa, Santana do araguaia-
Pa e rondon do Pará-Pa, no período de 29/04 a 02/05/2022, para divulgação 
e acompanhamento do ProSEl 2022 do forMa Pará em rondon do Pará-Pa, 
bem como o treinamento dos fiscais e entrevistas em rádios locais.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao colaborador eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789786
Portaria Nº 272 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/487132.
r E S o l V E:
i – aUToriZar o servidor JoSÉ lEÔNcio lEiTÃo SiQUEira, identidade 
funcional nº 5945910/2, ocupante do cargo de diretor, lotado na diretoria 
de Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar aos 
municípios de Xinguara-Pa, Piçarra-Pa e Marabá-Pa, no período de 28/04 
a 30/04/2022, para participar da solenidade de inauguração da EETEPa de 
Xinguara e certificação dos cursos FIC no município de Piçarra-PA.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789401
Portaria Nº 257 de 22 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/484078.
r E S o l V E:
 i – aUToriZar a servidora SUElY Socorro PaNToJa da SilVa, identidade 
funcional nº 5945933/2, ocupante do cargo de assessora Especial ii, lotada no 
Gabinete do Secretário, a viajar ao município de São Sebastião da Boa Vista-Pa, 
no período de 28/4 a 02/05/2022, afim de realizar a divulgação e acompanha-
mento do ProSEl 2022 do forMa Pará em São Sebastião da Boa Vista.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 22 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789305
Portaria Nº 271 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 
08.04.2022, publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/488678.
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora TÂNia criSTiNa doS SaNToS SaNTaNa, identi-
dade funcional n° 5812364/4, ocupante do cargo de coordenadora, lotada 
na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de 
Pacajá-PA, no período de 29/04 a 02/05/2022, a fim de divulgar e acom-
panhar o ProSEl 2022 do Programa forMa Pará.
II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme itemi.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Educação  Superior, Pro-
fissional e Tecnológica, em 26 de abril de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789409
Portaria Nº 270 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/489753.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS, identi-
dade funcional nº 54194570/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado 
na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar aos municípios 
de Marabá-Pa, Xinguara-Pa e Piçarra-Pa, no período de 28 a 30/04/2022, 
que conduzirá a Secretária de Estado em viagem aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789419
Portaria Nº 273 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/450394.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 237, de 13/04/2022, publicada no doE nº 
34.934, de 14/04/2022, que concedeu ½ (meia) diária ao servidor JoSÉ 
PErEira E SilVa NETo, identidade funcional nº 5964602/1, ocupante do 
cargo de Gerente, lotado na Diretoria de Educação Superior, Profissional e 
Tecnológica – dETEc, para viajar ao município de Xinguara-Pa, no dia de 
19/04/2022, a fim de participar de agenda conjunta com o Gabinete da 
Secretaria e Governo do Estado do Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e Tecnológica, em 26 de abril de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789474
Portaria Nº 274 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/493964.
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual rodriGo coUTiNHo lEliS doS 
SaNToS, cPf nº 711.911.272-49, a viajar aos municípios de Marabá-Pa e 
redenção-Pa, no período de 29/04 a 02/05/2022, para divulgação e acom-
panhamento do ProSEl 2022 do forMa Pará em redenção.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao colaborador eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789558
Portaria Nº 269 de 25 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/485415.
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor ENildo HENriQUES da foNSEca, identidade 
funcional nº5888182/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Públi-
ca – Ciências Econômicas, lotado na Secretaria Adjunta – SECAD, a viajar 
aos municípios de Parauapebas-Pa e São félix do Xingu-Pa, no período de 
29/04/2022 à 02/05/2022, para realizar a divulgação e acompanhamento 
do ProSEl 2022 do forMa Pará em São félix do Xingu-Pa.
II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 25 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789546

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 275 de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/428650.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 228 de 08 de abril de 2022, publicada 
no doE nº 34.929 do dia 11/04/2022, que concedeu 01 e ½ (uma e 
meia) diárias, à servidora Maria JoSE dE SoUSa TriNdadE, identidade 
funcional nº 5897939/2, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, 
lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município de Marabá-Pa, 
nos dias 11 e 12/04/2022, a fim de participar como palestrante e divulgar 
editais do Startup Pará e extensão universitária.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 789645
.
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oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e tecNoLÓGica – sectet
coNVocaÇÃo de caNdidatos aProVados

etaPa atiVidade LocaL PerÍodo/dia/
Hora

8
e 9

convocação de candidatos 
aprovados

apresentação  de documen-
tos (originais e cópia para 

conferência).
assinatura de Termo de 
concessão de Bolsa.

coNSElHo ESTadUal dE 
EdUcaÇÃo.

(rUa arciPrESTE MaNoEl TEodoro, 
862, ENTrE fErrEira caNTÃo E GaMa 

aBrEU. caMPiNa).
oBS: MESMo ENdErEÇo QUE rEaliZoU 

a ENTrEViSTa.

03/01/2022
(Segunda-feira) 8h às 

12h 14h às 16h

EdiTal:
3.1.17. Serão analisados os seguintes documentos para a comprovação 
das informações prestadas no ato de inscrição:
cPf;
carteira de identidade;
certidão de nascimento, casamento ou de união estável;
certidão de quitação eleitoral;
carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do 
sexo masculino;
Comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 60 (sessenta) dias;
Número de inscrição no PiS/PaSEP;
Certificado de conclusão do ensino médio (frente e verso);
diploma de Ensino Superior ou certidão de colação de grau e respectivo 
histórico escolar (frente e verso), quando necessário;
atestado de sanidade física e mental para o exercício da função no ato da 
convocação.
aTENÇÃo: É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação compro-
vando a segunda dose, no mínimo, da vacina contra a convid-19.

Protocolo: 789824
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e tecNoLÓGica – sectet
resULtado FiNaL editaL 011/2021 - aProVados 

Nº 
ordeM

 
Nº

cÓdiGo 
de

reGis-
tro

 

NoMe carGo sitUaÇÃo

1. 19 600988 aNdrE lUiS MoraES apoio Tec. controle e 
Prestação de contas aprovado

2. 90 601172 SHirlEY dE NaZarE PErEi-
ra TaVarES

apoio Tec. controle e 
Prestação de contas  aprovado

3. 157 601327 MaUricio liNHarES 
NUNES

apoio Tec. controle e 
Prestação de contas  aprovado

4. 48 601068 MadilENE dE oliVEira 
SilVa

apoio Tec. Em infor-
mática aprovado

5. 77 601142 PaUlo SErGio aUad 
BElTrÃo

apoio Tec. Em infor-
mática aprovado

6. 78 601143 JUliaNE BrENda oliVEira 
dE aNdradE

apoio Tec. Em infor-
mática  aprovado

7. 46 601065 adlEY dE SoUZa car-
NEiro  apoio Tec. em logística  aprovado

8. 62 601103 lUciaNa PaUla SoUZa dE 
alMEida  apoio Tec. em logística aprovado

9. 73 601131 Jaciara SaBBa MacaM-
Bira apoio Tec. em logística aprovado

10. 26 600999 MaNoEla MElo liMa apoio Tec. Pedagógico  aprovado

11. 28 601004 roSa Maria MaTToS BriTo 
NicolaU da coSTa apoio Tec. Pedagógico  aprovado

12. 112 601234 SUElEM cardEllY diNEllY apoio Tec. Pedagógico aprovado

13. 21 600990 MaYara PriScYla NaSci-
MENTo carValHo

apoio Técnico admi-
nistrativo aprovado

14. 36 601024 caMilla liNS SilVa  apoio Técnico admi-
nistrativo  aprovado

15. 82 601151 JoSE aNToNio PiNTo 
Garcia da SilVa

apoio Técnico admi-
nistrativo  aprovado

16. 6 600961 iGor roSario KlaUTaU 
UJo GoMES

assistente administrativo 
financeiro aprovado

17. 17 600984 roBSoN VicTor SaNTiaGo 
da lUZ

assistente administrativo 
financeiro  aprovado

18. 39 601036 GErfESoN alMEida da 
SilVa

assistente administrativo 
financeiro  aprovado

19. 106 601213 BrUNo dE oliVEira 
PETridES

assistente administrativo 
financeiro aprovado

20. 263 601527 JaSoNN cardoSo MoraiS assistente administrativo 
financeiro aprovado

21. 10 600970 KaTia cilENE dE VilHENa 
GoUVEa Tarrio assistente Pedagógico  aprovado

22. 141 601297 JUliaNa ValENTE da SilVa assistente Pedagógico  aprovado

23. 187 601398 MarTa MarGarETH cid 
SacraMENTo  assistente Pedagógico aprovado

24. 52 601077 Márcio da coSTa 
MENdES  assistente Pedagógico  aprovado

25. 178 601382 KEllY criSTiNa SilVa 
BraGa assistente Pedagógico  aprovado

26. 14 600981 aNToNio liMa GoUVEa 
NETo

assistente Tec. controle 
e Prestação de contas aprovado

27. 23 600995 GiSElli NaUar dE 
alMEida

assistente Tec. controle 
e Prestação de contas aprovado

28. 215 601450 THaYS TEiXEira PiNHEiro 
GoUVÊa

 assistente Tec. controle 
e Prestação de contas  aprovado

29. 12 600973 JorGE roBErTo cUNHa dE 
VilHENa

 assistente Tec. controle 
e Prestação de contas  aprovado

30. 128 601264 roSEaNE dE SoUZa NEVES  assistente Tec. controle 
e Prestação de contas aprovado

31. 243 601498 lEoNildES PirES riBEiro 
JUNior

 assistente Tec. controle 
em logística  aprovado

32. 288 601561 rUBENilZa rodriGUES 
fErrEira

 assistente Tec. controle 
em logística  aprovado

33. 147 601312 Marcia caroliNa PErEira 
Macario

assistente Tec. controle 
em logística aprovado

34. 50 601070 adEliNo SEBaSTiÃo ro-
driGUES doS SaNToS

assistente Tec. controle 
em logística aprovado

35. 169 601360 aNdErSoN cHaVES rEiS  assistente Tec. controle 
em logística  aprovado

36. 47 601066 PaScoal ilo da rocHa 
riBEiro

assistente Técnico em 
informática aprovado

37. 93 601177 YaNE ViTÓria BarBoSa 
foNSEca

assistente Técnico em 
informática  aprovado

38. 134 601275 MaYK roGElio MoriKaWa 
dE SoUZa

assistente Técnico em 
informática  aprovado

39. 207 601431 JoSÉ JÚlio MarQUES 
BEZErra NETo

 assistente Técnico em 
informática aprovado

40. 79 601144 EMaNUEl lUcaS liMa 
fUrTado

 assistente Técnico em 
informática aprovado
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41. 235 601489 fraNciSca iVoNE dE 
aBrEU SoUSa

Gerência Administrativa 
e financeira  aprovado

42. 7 600962 MarcEliNo da SilVa 
coElHo

Gerência de Controle e 
Prestação de contas aprovado

43. 44 601063 aNa PaUla QUiNdErE 
TaVarES BaTiSTa  Gerência de Logística  aprovado

44. 181 601386 BrUNa lEal PaSSoS dE 
SoUZa Gerência de TI  aprovado

45. 126 601262 faTiMa dE NaZarE PaNTo-
Ja rEZENdE Gerência Pedagógica aprovado

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 26 de abril de 2022.

Protocolo: 789820

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 105/2022 – GaBiNete, de 26 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 fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
i - rEVoGar, a partir de 26 de abril de 2022, a PorTaria Nº 188/2020 - 
GaBiNETE, de 09/10/2020, publicada no doE/Pa nº 34.370, de 13/10/2020 
e ErraTa  publicada no n.34.372, de 14/10/2020, que designou a 
servidora Marcia GiSlENE GoMES PErEira, ocupante do cargo Técnico 
em administração e finanças, identidade funcional nº 5918275/1, para 
responder pela coordenadoria de infraestrutura e logística, código GEP-
daS-011.4, a contar de 01 de outubro de 2020, até ulterior deliberação.
 ii - NoMEar, Marcia GiSlENE GoMES PErEira, para exercer o cargo 
em comissão de coordenador de infraestrutura e logística, código GEP-
daS-011.4, com lotação na fundação amazônia de amparo à Estudos e 
Pesquisas, a contar de 26 de abril de 2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de abril de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 789670

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 064/2022 – dirad/FaPesPa, de 25 de abril de 2022.
Publicada no doE n° 34.946 de 26/04/2022, referente à diárias:
onde se lê: TraJETo: Belém-Pa/cametá-Pa/Belém-Pa.
Leia-se: TraJETo: Belém-Pa/Bragança-Pa/Belém-Pa.

Protocolo: 789494
errata
Portaria N° 059/2022 – GaBiNete, de 23 de Fevereiro de 2022.
Publicada no doE n° 34.875 de 24/02/2022, referente à concessão de 
férias da Servidora, fraNcEMarY SaraiVa doS SaNToS id. funcional 
nº 57189894/3
onde se lê: Gozo 18/04/2022 a 18/05/2022.
Leia-se: Gozo 18/04/2022 a 17/05/2022.

Protocolo: 789611

.

.

diÁria
.

Portaria N° 066/2022 – dirad/FaPesPa, de 26 de abril de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 070/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 25 
de abril de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/491280;

r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: ViTor doS SaNToS SiQUEira JÚNior
MaTrÍcUla: 5950724/ 2
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/Marabá-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 28/04/2022 a 30/04/2022
QUaNTidadE: 02 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: visando à continuidade nas tratativas atinentes as políticas públicas 
no âmbito do programa centelha2 a ser executada no município em comento.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 26 de abril de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 789547
Portaria N° 065/2022 – dirad/FaPesPa, de 26 de abril de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 072/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 25 
de abril de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/492149;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: ViTor doS SaNToS SiQUEira JÚNior
MaTrÍcUla: 5950724/ 2
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/Bragança-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 01/05/2022 a 02/05/2022
QUaNTidadE: 01 e 1/2 (uma e Meia) diárias
oBJETiVo: visando à continuidade nas ações atinentes ao desenvolvimen-
to do programa centelha2 a ser executada no referido município..
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 26 de abril de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 789562
Portaria N° 067/2022 – dirad/FaPesPa, de 26 de abril de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 074/2021 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo o preconizado nos artigos 145 a 149 da lei nº 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o Memorando nº 071/2022 - GaBiNETE/faPESPa, de 25 
de abril de 2022,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/491416;
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) 
diárias ao servidor abaixo relacionado, que se deslocará conforme a seguir 
discriminado:
NoME: rEGiNaldo do Socorro PaiVa aBrEU
MaTrÍcUla: 5950724/ 2
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém-Pa/Marabá-Pa/Belém-Pa.
PErÍodo: 28/04/2022 a 30/04/2022
QUaNTidadE: 02 e 1/2 (duas e Meia) diárias
oBJETiVo: visando à continuidade nas tratativas atinentes as políticas pú-
blicas no
âmbito do programacentelha2
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 26 de abril de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 789550

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 068/2022 – dirad/FaPesPa, de 26 de abril de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pela PorTaria Nº 158/2020 – GaBiNETE/faPESPa, publicada 
no doE nº 34.322 de 25.08.2020, e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/479770;
r E S o l V E:
Tornar sem efeito a PorTaria N° 061/2022, publicada no d.o.E. n.º 
34.946. de 26/04/2022, conforme a seguir discriminado:
NoME: SÉrGio PEdro aUrEliaNo diaS
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MaTricUla: 54188977/3
carGo: aSSESSor
TraJETo: Belém/Pa-Santarém/Pa-Belém/Pa
PErÍodo: 26 a 29/04/2022
QUANTIDADE: 3 e 1/2 (Três e Meia) diárias
oBJETiVo: participar da visita técnica, em conjunto com a SEcTET, para acom-
panhamento da reforma da Escola Técnica do Município de Santarém/Pa.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
Belém (Pa), 26 de abril de 2022.
JUraNdir SEBaSTiÃo TaVarES SidriM
diretor administrativo

Protocolo: 789519
.

oUtras MatÉrias
.

FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas - FaPesPa
cHaMada Nº 004/2020 - BoLsas de atraÇÃo de JoVeNs taLeNtos – BJt
raZÕES: SUBSTiTUiÇÃo dE BolSiSTa Por MoTiVo dE falEciEMENTo.
considerando o falecimento, devidamente formalizado nos autos, do can-
didato aprovado e classificado RICARDO ALVES DE ARAÚJO, DELIBERO 
pela substituição do mesmo pelo candidato THoMaZ cYro GUiMarÂES dE 
carValHo rodriGUES.
Belém, 26 de abril de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 789337

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº. 049, de 26 de aBriL de 2022 - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO PARÁ, no uso de suas competências que 
lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r E S o 
l V E: art. 1º Exonerar JoSÉ carloS BEZErra dE SoUSa, da função 
Comissionada de Gerente de Àrea da Gerência de Núcleos - GNU, 
subordinada à diretoria de relações institucionais - dri, a contar de 
29/04/2022. Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor nesta data. Art. 3º Dê-
se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da PRODEPA – Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 26 de 
abril de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria - Presi Nº. 050, de 26 de aBriL de 2022 - 
o PrESidENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO PARÁ, no uso de suas competências que 
lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; r E S o 
l V E: art. 1º Nomear lUcaS PErEira WaNZEllEr rodriGUES, para 
Função Comissionada de Gerente de Àrea da Gerência de Núcleos - GNU, 
subordinada à diretoria de relações institucionais - dri, a contar de 
02/05/2022. Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor nesta data. Art. 3º Dê-
se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da PRODEPA – Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 26 de 
abril de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 789529
.

diÁria
.

Portaria Nº 183, de 26 de aBriL de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 26/04/2022 a 26/04/2022, à Belém-Pa/São 
francisco/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de São francisco. região 
Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 184, de 26 de aBriL de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de 
rede e dados, matrícula 73424, 26/04/2022 a 26/04/2022, à Belém-Pa/São 
francisco/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de São francisco. região 
Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 185, de 26 de aBriL de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 25/04/2022 a 25/04/2022, à Belém-Pa/
igarapé Miri/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de igarapé Miri. região 
Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 186, de 26 de aBriL de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lEoPoldo JoSÉ MoraES ViaNa, Técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 25/04/2022 a 25/04/2022, à Belém-Pa/
igarapé Miri/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de igarapé Miri. região 
Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 187, de 26 de aBriL de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) criSToVÃo MorEllY KaNEYoSHi H dE 
frEiTaS JUNior , analista de Suporte, matrícula 73419, 25/04/2022 
a 25/04/2022, à Belém-Pa/igarapé Miri/Belém-Pa, para Manutenção 
corretiva da cidade digital, em igarapé Miri, com substituição de 
equipamento de rede. região Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 789682
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 137/2022-seeL, de 27 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 
1999, alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no 
doE nº 30.714 de 30/06/2006, e coNSidEraNdo o que dispõe a consti-
tuição Estadual em seus artigos 115 a121, referente à fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária. CONSIDERANDO a Lei 7.119/2008 sobre Bolsa 
Talento e ainda o Memo nº 002/2022-dTEl/SEEl. rESolVE:
i - constituir a presente coMiSSÃo TÉcNica dE aValiaÇÃo, SElEÇÃo E Mo-
NiToraMENTo do ProGraMa BolSa TalENTo, composta pelos servidores:

Função / Nome Matrícula setor
Presidente: Kátia cilene farias rocha 5499119/2 dTEl

Membro:  Nizomar Guimarães carneiro Junior 5629179/3 dTEl
Membro:  aila loana Nogueira da Silva 57204424/2 dTEl

Membro:  Jesus Nazareno do Santos cruz 5901961/1 dTEl
Membro:  liane lopes da costa chaves 57190797/3 dTEl
Membro:  roseane Mesquita Teixeira 57216778/2 dTEl
Membro:  darte dos Santos Vasques 54195013/2 aJUr

ii – a rEfErida coMiSSÃo TEM Por oBJETo o acompanhamento do Pro-
grama Bolsa Talento.
iii – rEVoGaM-SE aS diSPoSiÇÕES EM coNTrário.
iV – rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, 26 dE aBril dE 2022
NiVaN SETÚBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 789619
.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 001/2022 - seeL
Processo Para a coNcessÃo da BoLsa taLeNto
aNo Base 2018
 o GoVErNo do ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado-
dE ESPorTE E laZEr - SEEl, tendo em vista o disposto na constituição do 
Estado do Pará, promulgada em 05 de outubro de 1989, na lei Estadual nº 
6.215, de 28 de abril de 1999 e na lei Estadual nº 7.119, de 31 de março 
de 2008, torna público o ProcESSo Para a coNcESSÃo da BolSa Ta-
lENTo - aNo BaSE 2018, destinado aos atletas, pára-atletas, técnicos e 
guias, que obtiveram resultados expressivos no ano de 2018, a ser regu-
lado, mediante as condições estabelecidas no Edital nº, 001/2022 - SEEl, 
a ser disponibilizado integralmente, a partir de 27 de abril de 2022, no site 
institucional desta Secretaria: http://www.seel.pa.gov.br/.
NiVaN SETÚBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 789661
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 302/GePs/setUr de 26 de aBriL de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas, conforme PorTaria Nº 147/2021, publicada no doE 
34.616 de 21/06/2021 e, coNSidEraNdo o decreto 870 de 04/10/2013 e 
a PORTARIA Conjunta 658/SEAD de 01/09/2014, que tratam da fiscalização 
dos contratos na administração pública;coNSidEraNdo os termos dos 
Processos Nº 2021/81094;rESolVE:– iNclUir a servidora abaixo, para 
compor a comissão de fiscalização e Monitoramento, conforme previsto 
na cláusula Terceira – da fiscalização, do Termo de cooperação Técnica nº 
001/2022, referente ao Equipamento Turístico Parque Estadual do Utinga 
camillo Vianna – PEUT, que é gerido pela organização Social Pará 2000, no 
âmbito do contrato de Gestão 002/2018:
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NoMe MatricULa carGo FUNÇÃo Na 
coMissÃo

adriaNa oliVEira MaUÉS 
fErrEira 57177021-2 Técnica em Gestão de Meio 

ambiente MEMBro

i. - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 789688

.

.

errata
.

Portaria Nº 303/2022/GePs/setUr de 26 aBriL de 2022
Errata da PorTaria Nº 300/2022 de diária, publicada do doE 34.944 de 
25/04/2022. onde lê-se: conceder 2022/397609 diárias.Leia-se: conceder 
6 e ½ (seis e meia) diárias.ordENador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 789703

.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL de ProrroGaÇÃo de iNscriÇÃo
a comissão de Seleção, no uso de suas atribuições legais e na forma do Edital 
nº 001/2022, publicado no Diário Oficial do Estado em 21 de março de 2022, 
resolve prorrogar a inscrição de Projetos de Eventos Geradores de fluxo Tu-
rístico nos Municípios Paraenses, por mais 14 dias, devido aos feriados prolon-
gados e em função da baixa adesão dos municípios. Segue novo cronograma:

Publicação do Edital 21 de março 2022
recebimento das propostas 21 de março a 13 de maio de 2022

data de abertura dos envelopes 16 de maio de 2022
Habilitação das propostas 16 de maio de 2022

avaliação das propostas – comissão de seleção de 17 a 20 de maio de 2022
divulgação do resultado Preliminar 23 de maio 2022

Envio de eventuais recursos de 24 a 27 maio 2022
análise dos recursos – comissão de seleção de 30 maio a 02 de junho 2022
Divulgação dos resultados final da seleção 03 de junho 2022

Homologação dos resultados 06 de junho 2022

a comissão de Seleção
PorTaria Nº 078 de 17/02/2022

Protocolo: 789834

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 191/22/GGP/dPG, de 25 de aBriL de 2022.
Considerando o afastamento de Licença Prêmio da titular da Coorde-
nação do Núcleo de Tecnologia da informação e comunicação - NTi, 
solicitado e autorizado no Processo nº 2022/361503, de 25/03/2022. 
considerando ainda o processo nº 2022/350863, de 24/03/2022, no 
qual indica a substituição para o período de gozo de Licença Prêmio do 
titular. rESolVE: dESiGNar o Servidor Público danilo Henrique Sousa 
Martins, id funcional 57176622/ 2, para responder pela coordenação 
do Núcleo de Tecnologia da informação e comunicação - NTi, durante 
o afastamento de Licença Prêmio da titular, Servidora Pública NATALIA 
coUTo diaS da SilVa, id funcional 57195075/ 2, sendo o gozo no pe-
ríodo de 11/04/2022 a 10/05/2022, assegurados os efeitos financeiros. 
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se;
Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 789375
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 04/2022
coNtrato Nº: 014/2018
Processo nº 2018/123.626 – dP/Pa.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa riBEiro MENdES EMPrEENdiMENToS E ParTiciPaÇÕES 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 19.332.074/0001-53.
oBJETo: o objeto deste Termo aditivo ao contrato supramencionado é o 
da ModificaÇÃo do PraZo dE locaÇÃo do iMÓVEl, incialmente esta-
belecido na cláUSUla QUarTa, por mais 12 (doze) meses, a contar de 
02.05.2022 a 02.05.2023. E ModificaÇÃo do Valor dE locaÇÃo do 
iMÓVEl, incialmente estabelecido na cláUSUla QUiNTa elevando o valor 
mensal para r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), em razão de acordo 
entre as partes, nos termos do art.18 da lei nº 8.245/91.
daTa aSSiNaTUra: 25/04/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.091.1492.8633 Natureza da despesa: 

339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008633c Gp Pará: 274035.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
locador : riBEiro MENdES EMPrEENdiMENToS E ParTiciPaÇÕES lTda
rESPoNSáVEl da coNTraTada:
antonio ribeiro Mendes.
cPf/Mf: 000.005.902-15.
antonio carlos Pereira Mendes.
cPf/Mf: 391.817.902-87.
ana cristina Mendes Burlamaqui
cPf/Mf: 651.493.862-00.
ENdErEÇo do locador: avenida almirante Tamandaré, nº 868, cidade 
Velha, cEP. 66.020-000– Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo - defensor Público Geral

Protocolo: 789386

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata do contrato n.º 022/2022/tJ/Pa – termo de doação, de 
19/04/2022 publicado no doe N.º 34.940 em 20/04/2022.
onde se lê:
Extrato do contrato n.º 002/2022/TJ/Pa
Leia-se:
Extrato do contrato n.º 022/2022/TJ/Pa

Protocolo: 789852
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do1º termo aditivo ao contrato nº. 003.2022/tJPa // 
Partes: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa coMPWirE 
iNforMáTica lTda., inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 01.181.242/0002-
72// objeto do contrato: contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de solução de redes de computadores, para atender a 
interconexão de rede Metropolitana e demais unidades remotas do TJPa, 
com fornecimento de equipamentos, garantia de 60 (sessenta) meses, 
serviços de instalação, configuração e de treinamento.// Origem: Processo 
Pa-Pro-2021/4243, onde foi instruída a adesão à ata de registro de 
Preços 001/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 001/2020 realizado pelo 
instituto de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Espírito 
Santo. // Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência em mais 6 meses. // 
Valor do aditivo: fica mantido o valor do instrumento original no montante 
de r$ 4.444.928,23. // dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
02.126.1417.8651/ 8652/ 8653, Natureza da despesa: 339040 e 409052, 
Fonte de Recursos: 0118/ 0101. // Vigência: prorrogada por mais 6 meses 
com início em 13/04/2022 e término em 13/10/2022. // data da assinatura: 
11/04/2022 // foro: Belém/Pa // representante do contratante: andrey 
diego da Silva albuquerque – Secretário de administração em exercício. 
// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de 
Planejamento, coordenação e finanças. //

Protocolo: 789360
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 004/2022 – tJPa // 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado 
por sua Secretária de administração, dÉBora MoraES GoMES, 
designada pela PorTaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, 
publicada no diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, no uso de 
suas atribuições, resolve homologar, em favor da empresa METalÚrGica 
aScUrra EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob nº. 01.652.937/0001-04, com 
endereço na rodovia Br 470,  KM 89, n.º 3150, Galpão, bairro: Estação, 
cEP: 89.136-000, telefone: (47) 3383-2499 e (47) 98803-9454, E-mail: 
metalurgicaascurra@gmail.com, cidade de ascurra- Sc, a  dispensa 
de licitação, fundamentada no artigo 24, V da lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores para a contratação de empresa especializada 
na aquisição, instalação e manutenção em garantia das plataformas 
de percursos vertical, pelo período de 12 (doze) meses, nos fóruns de 
Bragança e Nova Timboteua, nos termos e condições constantes no Termo 
de Referência, conforme instrução realizada nos autos do processo PA-
Pro-2021/02522// Belém/Pa, 26 de abril de 2022.// responsável pela 
assinatura: dÉBora MoraES GoMES - Secretária de administração.

Protocolo: 789777
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.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

 

Porta-
ria

Processo coMarca/dePartaMeNto sUPrido FiNaLidade

eLeMeNto de desPesa

totaL

Periodo de aPLi-
caÇÃo

Prestar 
coNtas 

atÉ
combustivel consumo

transp./ 
Locom.

Pessoa
Fisica

Pessoa
Juridica

data 
iNiciaL

data 
FiNaL339030 339030 339033 339036 339039

81 Pro202200164 iGaraPÉ-aÇU
Edi KlEBE Mar-

TiNS da coSTa
1º QUadriMESTrE 620,00 1.930,00 0,00 295,00 445,00 3.290,00 24/03/22 30/04/22 15/05/22

88 Pro202200171 MariTUBa 
dEBora GoNÇal-

VES cHaVES
1º QUadriMESTrE 0,00 3.940,00 0,00 815,00 0,00 4.755,00 16/03/22 30/04/22 15/05/22

416 Pro202200757 ÓBidoS 
SalETE cardoSo 

TENorio PEdroSo
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

417 Pro202200758 iPiXUNa do Pará
cYNTHYa cHriS-

THiNa araUJo da 
SilVa SoUSa

SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

418 Pro202200759 GarrafÃo do NorTE
MEliNa PiNTo dE 

SoUZa caldEira 
GoMES

SESSÃo dE JÚri 69,00 43,00 0,00 683,00 0,00 795,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

419 Pro202200762 SoUrE
daNiElSoN 

corrEa lEiTE
ESTUdo Social 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

420 Pro202200763 SoUrE
daNiElSoN 

corrEa lEiTE
ESTUdo Social 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

421 Pro202200765 ViSEU
EdiValdo MENE-
ZES da SilVa

SESSÃo dE JÚri 0,00 29,00 0,00 0,00 696,00 725,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

422 Pro202200771 MaraBá
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

423 Pro202200772 MaraBá
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

424 Pro202200766 SÃo doMiNGoS do caPiM
rENaN GaBriEl 
NaSciMENTo 

GoMES
diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

425 Pro202200770 SoUrE
HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa

ESTUdo Social 750,00 0,00 165,00 0,00 0,00 915,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

426 Pro202200775 TUcUMÃ
MaNoEl VarGaS 

lUciNdo
SESSÃo dE JÚri 70,00 630,00 0,00 0,00 0,00 700,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

427 Pro202200778 GUrUPá
roGErio dE Sa 

rEZEGUE
diliGÊNciaS 3.995,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 5.595,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

428 Pro202200773 BrEVES
Naiara criSTiNa 

SErrao MiraNda
ESTUdo Social 0,00 0,00 4.429,00 0,00 0,00 4.429,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

429 Pro202200776 alTaMira
EliZaNE 

EllEN cHiariNi dE 
MoUra

SESSÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 1.016,00 1.070,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

430 Pro202200777 PraiNHa
EllEN Maria 

caMPoS da SilVa
diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

431 Pro202200783 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 1.555,00 08/03/22 06/04/22 21/04/22

432 Pro202200785 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 07/03/22 05/03/22 20/04/22

433 Pro202200786 ParaGoMiNaS Vara criMiNal
SHirlEY aNdrEY 
liMa da SilVa

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 08/03/22 06/04/22 21/04/22

434 Pro202200787 ÓBidoS 
SalETE cardoSo 

TENorio PEdroSo
SESSÃo dE JÚri 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 895,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

435 Pro202200789 aBaETETUBa
MiGUEl NaZarE-

No Baia fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 480,00 168,00 680,00 08/03/22 06/04/22 21/04/22

436 Pro202200790 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 08/03/22 06/04/22 21/04/22

437 Pro202200792 oriXiMiNá
MaUricio BoTÃo 

dE MacEdo
SESSÃo dE JÚri 0,00 57,00 0,00 0,00 1.363,00 1.420,00 08/03/22 06/04/22 21/04/22

438 Pro202200788 oriXiMiNá
aNa criSTiNa 
PiNHo Moda 

NoBrE
diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

439 Pro202200791 diViSÃo dE TraNSPorTES
JoElSoN da SilVa 

alMEida
TraNSPorTE dE 
ProcESSoS

0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

440 Pro202200793 TUcUMÃ
caroliNa 

criSTiNa MaToS 
dE carValHo

ESTUdo Social 183,00 0,00 0,00 0,00 215,00 398,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

441 Pro202200794 caSTaNHal Vara aGrária
GlaUcYllENE dE 

oliVEira MarQUES 
PariZoTTo

diliGÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

442 Pro202200795 afUá
fraNciSco faBio 
PirES BraGa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

443 Pro202200799 caSTaNHal
JoYcE da SilVa 

araUJo
ESTUdo Social 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22
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444 Pro202200800 caSTaNHal
JoYcE da SilVa 

araUJo
ESTUdo Social 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

445 Pro202200801 SEcrETaria dE iNforMáTica
BrUNo ViEira 
doS SaNToS

MaNUTENÇÃo dE 
rEdE

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 04/03/22 02/04/22 17/04/22

446 Pro202200803 JacUNdá
EliZiaNE liMa 
GoNÇalVES

SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 510,00 0,00 575,00 07/03/22 05/04/22 20/04/22

447 Pro202200806 iTaiTUBa
ElliSoN ProNEr 

STorTi
SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.620,00 1.685,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

448 Pro202200809 iTaiTUBa
ElliSoN ProNEr 

STorTi
SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

449 Pro202200812 iTaiTUBa
ElliSoN ProNEr 

STorTi
SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

450 Pro202200813 iTaiTUBa
ElliSoN ProNEr 

STorTi
SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.620,00 1.685,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

451 Pro202200819 iTUPiraNGa
Jair fraNciSco 

ViEira aGUirra
SESSÃo dE JÚri 68,00 124,00 0,00 1.423,00 0,00 1.615,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

452 Pro202200820 BarcarENa
GaBriEla aQUiNo 

doMiNGUES
SESSÃo dE JÚri 50,00 75,00 0,00 0,00 1.020,00 1.145,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

453 Pro202200823 UrUará 
lUiZ afoNSo doS 

SaNToS
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

454 Pro202200825 BrEVES
VaNESSa caTari-

Na BraBo NUNES
aUdiÊNciaS 560,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 3.710,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

455 Pro202200807 caSTaNHal Vara aGrária
JoEl doS SaNToS 
GoMES JUNior

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 08/03/22 06/04/22 21/04/22

456 Pro202200811
SEcrETaria dE ENGENHaria E 

arQUiTETUra

MarcoS aN-
dErSoN GUEdES 

fErNaNdES
ViSToria TÉcNica 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 09/03/22 07/04/22 22/04/22

457 Pro202200814 TErMo dE aVEiro
EliEl da rocHa 

SilVa
diliGÊNciaS 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

458 Pro202200831 PraiNHa
ElZaNY Mafra 

fEiToSa
MaNUTENÇÃo 

PrEdial
0,00 0,00 0,00 1.277,00 0,00 1.277,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

459 Pro202200832 caSTaNHal
iNEZ TriNdadE 

NUNES
ESTUdo Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

460 Pro202200833 caSTaNHal
JoYcE da SilVa 

araUJo
ESTUdo Social 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

461 Pro202200834 aBaETETUBa
raiMUNda do 

Socorro fErrEira 
da SilVa

ESTUdo Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

462 Pro202200835 aBaETETUBa
MaUro oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

463 Pro202200836 SaNTarÉM
ViVaNE rodri-

GUES PErEira
ESTUdo Social 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

464 Pro202200841 JUrUTi
THiaGo HENriQUE 

lEMoS dE araUJo
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

465 Pro202200843 Eldorado do caraJáS
ciNTHia loPES 

da SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 1.255,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

466 Pro202200844 Eldorado do caraJáS
ciNTHia loPES 

da SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

467 Pro202200847 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.085,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

468 Pro202200848 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

469 Pro202200849 rEdENÇÃo
MariSaNGEla 

BarBoSa car-
ValHo

SESSÃo dE JÚri 73,00 997,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

470 Pro202200852 iTaiTUBa
EliSSoN ProNEr 

STorTi
SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.020,00 1.085,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

471 Pro202200856 SaliNÓPoliS
roNaldo da 

SilVa caSTro
SESSÃo dE JÚri 72,00 418,00 0,00 100,00 495,00 1.085,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

472 Pro202200850
SEcrETaria dE ENGENHaria E 

arQUiTETUra
EdSoN GoNÇal-
VES fErrEira

MaNUTENÇÃo 
PrEdial

0,00 7.150,00 0,00 0,00 0,00 7.150,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

473 Pro202200853 SaNTarÉM
iraN JoSE rodri-

GUES JUNior
diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

474 Pro202200854 SEcrETaria dE iNforMáTica
daViSoN GUiMa-
rÃES araUJo da 

SilVa
ViSiTa TÉcNica 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

475 Pro202200855 TErMo dE BaGrE
WilKEr raMoN 
SaloMao fEr-

NaNdES
diliGÊNciaS 4.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 7.500,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

476 Pro202200858 ViGia
iZaBETH fErrEi-

ra diNiZ
ESTUdo Social 0,00 0,00 708,00 0,00 0,00 708,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

477 Pro202200859 MoJU
WaNcKS 

NaZarENo MENdES 
MaGNo

diliGÊNciaS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

478 Pro202200860 caPaNEMa
aldo araUJo 
MariNHo

SESSÃo dE JÚri 60,00 815,00 0,00 0,00 0,00 875,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22
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479 Pro202200862 MaraBá
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

480 Pro202200869 aBaETETUBa
Sara HElENa 

coSTa BaTiSTa
ESTUdo Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 11/03/22 09/04/22 23/04/22

481 Pro202200870 PorTEl
rildo do 

Socorro Baia 
caMaPUM

diliGÊNciaS 2.690,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 3.890,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

482 Pro202200871 coNcÓrdia do Pará
alEXaNdrE GoN-

ÇalVES da SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 986,00 0,00 1.040,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

483 Pro202200872 BarcarENa
GaBriEla aQUiNo 

doMiNGUES
SESSÃo dE JÚri 50,00 66,00 0,00 0,00 884,00 1.000,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

484 Pro202200874 alTaMira
EliZaNE 

EllEN cHiariNi dE 
MoUra

SESSÃo dE JÚri 0,00 55,00 0,00 0,00 1.020,00 1.075,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

485 Pro202200875 SaNTa iZaBEl do Pará
cEliaNa dE 

NaZarE PiNHEiro 
dE MElo

SESSÃo dE JÚri 0,00 50,00 0,00 1.410,00 0,00 1.460,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

486 Pro202200876 SaNTa iZaBEl do Pará
cEliaNa dE 

NaZarE PiNHEiro 
dE MElo

SESSÃo dE JÚri 0,00 48,00 0,00 1.262,00 0,00 1.310,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

487 Pro202200877 doM EliSEU
UliaNa SalaZar 
coSTa SilVa 

BarroS
SESSÃo dE JÚri 0,00 140,00 0,00 775,00 0,00 915,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

488 Pro202200878 alTaMira
EliZaNE 

EllEN cHiariNi dE 
MoUra

SESSÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 986,00 1.040,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

489 Pro202200879 alTaMira
EliZaNE 

EllEN cHiariNi dE 
MoUra

SESSÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 1.326,00 1.380,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

490 Pro202200880 BraSil NoVo 
HiaGo VicENTE 

TENorio riBEiro
SESSÃo dE JÚri 0,00 61,00 0,00 0,00 644,00 705,00 11/03/22 09/04/22 24/04/22

491 Pro202200893 alTaMira
EliZaNE 

EllEN cHiariNi dE 
MoUra

SESSÃo dE JÚri 0,00 57,00 0,00 0,00 1.088,00 1.145,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

492 Pro202200894 GoiaNÉSia do Pará
iclENildo 

Marcio SaNToS 
riBEiro

SESSÃo dE JÚri 0,00 95,00 0,00 0,00 510,00 605,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

493 Pro202200896 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.075,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

494 Pro202200898 PoNTa dE PEdraS
HElToN TaVarES 

MalaTo
SESSÃo dE JÚri 74,00 30,00 0,00 1.016,00 0,00 1.120,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

495 Pro202200899 aBaETETUBa
MiGUEl NaZarE-

No Baia fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 31,00 0,00 540,00 189,00 760,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

496 Pro202200901 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 15/03/22 13/04/22 28/04/22

497 Pro202200902 coNcÓrdia do Pará
alEXaNdrE GoN-

ÇalVES da SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 58,00 0,00 1.122,00 0,00 1.180,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

498 Pro202200905 PraiNHa
ElZaNY Mafra 

fEiToSa
SESSÃo dE JÚri 0,00 57,00 0,00 918,00 0,00 975,00 15/03/22 13/04/22 28/04/22

499 Pro202200906 BENEVidES
MarTa MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE JÚri 60,00 735,00 0,00 0,00 0,00 795,00 15/03/22 13/04/22 28/04/22

500 Pro202200895 coNcEiÇÃo do araGUaia
BEN-HUr SoUSa 

da SilVa
diliGÊNciaS 530,00 0,00 0,00 0,00 2.580,00 3.110,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

501 Pro202200897 rio Maria
lUcirENE dE aN-

dradE SaNTiaGo
ESTUdo Social 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

502 Pro202200900 BrEVES
lUiS oTaVio 

PiNTo lEiTE
diliGÊNciaS 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

503 Pro202200903 iTaiTUBa
iVaN dE SoUSa 

MoUra
aUdiÊNciaS 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

504 Pro202200904 iTaiTUBa
JacoB arNaldo 

caMPoS faracHE
aUdiÊNciaS 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

505 Pro202200907 rio Maria
lUcirENE dE aN-

dradE SaNTiaGo
ESTUdo Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

506 Pro202200908 iGaraPÉ Miri
GilBErTo SoUSa 

corrEa
diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 14/03/22 12/04/22 27/04/22

507 Pro202200911 cUrioNÓPoliS 
Maria MilaNdE 

rodriGUES SilVa
SESSÃo dE JÚri 61,00 91,00 0,00 238,00 680,00 1.070,00 17/03/22 15/04/22 30/04/22

508 Pro202200912 caSTaNHal 1ª Vara
MarcoS dE 

aBrEU riBEiro
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 15/03/22 13/04/22 28/04/22

509 Pro202200914 caSTaNHal 1ª Vara
MarcoS dE 

aBrEU riBEiro
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00 1.210,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

510 Pro202200917 GoiaNÉSia do Pará
iclENildo 

Marcio SaNToS 
riBEiro

SESSÃo dE JÚri 0,00 92,00 0,00 0,00 493,00 585,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

511 Pro202200918 NoVo ProGrESSo
raiMUNdo Bor-
GES da coSTa

SESSÃo dE JÚri 60,00 975,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

512 Pro202200920 rio Maria
lUcirENE dE aN-

dradE SaNTiaGo
ESTUdo Social 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22
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513 Pro202200921 iTaiTUBa
Maria Elci dE 
MaToS SilVa

ESTUdo Social 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

514 Pro202200922 diViSÃo dE TraNSPorTES
MoiSES criSTiNo 

dE oliVEira
Placa aUToMoTiVa 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 15/03/22 13/04/22 28/04/22

515 Pro202200923 alTaMira
JoSE rodriGo 

KEMPNEr
ESTUdo Social 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 15/03/22 13/04/22 28/04/22

516 Pro202200932 coordENadoria MiliTar
MaNaSSES dE 
SoUZa MElo

coMBUSTÍVEl 
diVErSoS fiNS

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

517 Pro202200933
SEcrETaria dE ENGENHaria E 

arQUiTETUra

fraNciNaldo 
PErEira da SilVa 

BarBoSa

MaNUTENÇÃo 
PrEdial

6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 16/03/22 14/04/22 28/04/22

518 Pro202200934 JUrUTi
roGErio dE 

aSSiS aZEVEdo 
caSTro

diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 16/03/22 14/04/22 28/04/22

519 Pro202200935 MaracaNÃ
HUGo PorTEla 

coSTa SaNToS 
filHo

diliGÊNciaS 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 16/03/22 14/04/22 28/04/22

520 Pro202200936 SEcrETaria dE iNforMáTica
BUNo ViEira doS 

SaNToS
MaNUTENÇÃo dE 

rEdE (coMPlEMENTo)
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 16/03/22 14/04/22 28/04/22

521 Pro202200938 roNdoN do Pará 
ValBEr JoSE 

alVES fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 16/03/22 14/04/22 29/04/22

522 Pro202200939 ViSEU
EdiValdo MENE-
ZES da SilVa

SESSÃo dE JÚri 0,00 32,00 0,00 0,00 648,00 680,00 16/03/22 14/04/22 28/04/22

523 Pro202200950 MEdicilÂNdia
Maria aParEcida 

dE oliVEira loBo
SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 250,00 700,00 950,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

524 Pro202200951 MEdicilÂNdia
Maria aParEcida 

dE oliVEira loBo
SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 250,00 620,00 870,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

525 Pro202200952 ParaUaPEBaS 1ª Vara
aNa clEia da 
SilVa MoUra 

fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

526 Pro202200947 SaNTarÉM
NilToN SilVa 
ViNHolTE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

527 Pro202200948 aBaETETUBa
EllaNa BarroS 

PiNHEiro
ESTUdo Social 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

528 Pro202200949 SaNTarÉM
NilToN SilVa 
ViNHolTE

diliGÊNciaS 294,00 0,00 286,00 0,00 0,00 580,00 17/03/22 15/04/22 30/04/22

529 Pro202200953 coordENadoria MiliTar
SidNEY aUGUSTo 

MorEira dE 
SoUZa

SErViÇo dE 
EScolTa

1.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

530 Pro202200954 liMoEiro do aJUrU
EMaNUEl da VEra 

crUZ doS SaNToS 
GoMES

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

531 Pro202200955 NoVo ProGrESSo
raiMUNdo Bor-
GES da coSTa

SESSÃo dE JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

532 Pro202200958 caSTaNHal
MaYla NENo 

MarQUES do 
NaSciMENTo

ESTUdo Social 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

533 Pro202200959 SoUrE
daNiElSoN 

corrEa lEiTE
ESTUdo Social 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

534 Pro202200960 caSTaNHal
aldENir SilVa da 

rocHa
ESTUdo Social 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

535 Pro202200962 ParaUaPEBaS 1ª Vara
aNa clEia da 
SilVa MoUra 

fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

536 Pro202200963 BENEVidES
MarTa MaciEl 
PiMENTEl

SESSÃo dE JÚri 60,00 720,00 0,00 0,00 0,00 780,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

537 Pro202200964 NoVo ProGrESSo
raiMUNdo Bor-
GES da coSTa

SESSÃo dE JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

538 Pro202200965 caSTaNHal 1ª Vara
MarcoS dE 

aBrEU riBEiro
SESSÃo dE JÚri 

(coMPlEMENTo)
0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00 1.795,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

539 Pro202200969 iTaiTUBa
EliSSoN ProNEr 

STorTi
SESSÃo dE JÚri 0,00 65,00 0,00 0,00 1.620,00 1.685,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

540 Pro202200972 ToMÉ-aÇU
adriaNE dE 

SoUZa alMEida
SESSÃo dE JÚri 0,00 30,00 0,00 700,00 0,00 730,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

541 Pro202200971 SaNTarÉM
JoSEfa aNToNia 

dE SoUSa dUTra
ESTUdo Social 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

542 Pro202200973 MaraBá
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

543 Pro202200974 MaraBá
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

544 Pro202200975 ParaUaPEBaS 1ª Vara
aNa clEia da 
SilVa MoUra 

fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 3.795,00 0,00 0,00 0,00 3.795,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

545 Pro202200976 iPiXUNa do Pará
cYNTHYa cHriS-

THiNa araUJo da 
SilVa SoUSa

SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 504,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

546 Pro202200977 SENador JoSÉ PorfÍrio
JoSE EdilSoN dE 

oliVEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 67,00 0,00 900,00 783,00 1.750,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22
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547 Pro202200978 BraGaNÇa
PaUlo roBErTo 

raMoS MorEira
SESSÃo dE JÚri 72,00 1.058,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

548 Pro202200979 UrUará 
lUiZ afoNSo doS 

SaNToS
SESSÃo dE JÚri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

549 Pro202200980 NoVo ProGrESSo
raiMUNdo Bor-
GES da coSTa

SESSÃo dE JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

550 Pro202200981 BarcarENa
GaBriEla aQUiNo 

doMiNGUES
SESSÃo dE JÚri 50,00 66,00 0,00 0,00 884,00 1.000,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

551 Pro202200983 MaraBá
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

552 Pro202200985 caSTaNHal 1ª Vara
MarcoS dE 

aBrEU riBEiro
HoSPEdaGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 1.188,00 18/03/22 16/04/22 01/05/22

553 Pro202200987
corrEGEdoria GEral dE 

JUSTiÇa
TaTiaNE SaraiVa 

da PaiXÃo NUNES
corrEiÇÃo or-

diNária
0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

554 Pro202200990 SoUrE
HEroNildES Mar-
QUES BarBoSa

ESTUdo Social 980,00 0,00 162,00 0,00 0,00 1.142,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

555 Pro202200991 XiNGUara
floriaNo diaS 

dE liMa
SESSÃo dE JÚri 60,00 62,00 0,00 756,00 0,00 878,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

556 Pro202201004 XiNGUara
floriaNo diaS 

dE liMa
SESSÃo dE JÚri 60,00 60,00 0,00 783,00 0,00 903,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

557 Pro202201007 MaraBá
GErSoN dE 

aZEVEdo MoraES 
JUNior

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

558 Pro202201122 aBaETETUBa
MiGUEl NaZarE-

No Baia fErrEira
SESSÃo dE JÚri 0,00 35,00 0,00 500,00 175,00 710,00 28/03/22 26/04/22 11/05/22

559 Pro202201010 NoVo ProGrESSo
raiMUNdo Bor-
GES da coSTa

SESSÃo dE JÚri 60,00 810,00 0,00 0,00 0,00 870,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

560 Pro202201006 alENQUEr
EVaNdro lUiZ 

BaTiSTa SaloMao
diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 21/03/22 19/04/22 04/05/22

561 Pro202201011 cUrraliNHo 
carlYlE VicTor 

SaNTaNa PEiXoTo
diliGÊNciaS 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

562 Pro202201012
corrEGEdoria GEral dE 

JUSTiÇa
TaTiaNE SaraiVa 

da PaiXÃo NUNES
corrEiÇÃo ordiNá-

ria (coMPlEMENTo)
0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 22/03/22 20/04/22 05/05/22

565 Pro202201016 coNcEiÇÃo do araGUaia
roNNEY carVa-

lHo doS SaNToS
diliGÊNciaS 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

566 Pro202201019 aNaJáS
MaNoEl dE 

dEUS alcaNTara 
PErEira

TraNSPorTE dE 
ProcESSoS

0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

567 Pro202201137 SaNTarÉM
NilToN SilVa 
ViNHolTE

diliGÊNciaS 668,00 0,00 286,00 0,00 0,00 954,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

568 Pro202201021 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

569 Pro202201022 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

570 Pro202201138 MoNTE alEGrE
KaTia JaNicE 

BUSNEllo Va-
lENTiM

diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

571 Pro202201030 SaNTarÉM
NilToN SilVa 
ViNHolTE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

572 Pro202201031 PraiNHa
EllEN Maria 

caMPoS da SilVa
diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

573 Pro202201032 JacarEacaNGa
aNToNio railSoN 

SilVa fEliX
diliGÊNciaS 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

574 Pro202201033 TErMo dE aVEiro
EliEl da rocHa 

SilVa
diliGÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

575 Pro202201038 aBaETETUBa
Sara HElENa 

coSTa BaTiSTa
ESTUdo Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

576 Pro202201040 aBaETETUBa
SilVaNa aZEVEdo 

SaNToS
ESTUdo Social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

577 Pro202201041 aBaETETUBa
SilVaNa aZEVEdo 

SaNToS
ESTUdo Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

578 Pro202201042 alMEiriM
EZiNElMa TaPa-

JÓS dE SiQUEira 
lira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

579 Pro202201047 coNcEiÇÃo do araGUaia
aliNE coSTa dE 

SoUSa
SESSÃo dE JÚri 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 860,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

580 Pro202201048 alTaMira
GaldiNo rodri-

GUES NETo
SESSÃo dE JÚri 0,00 54,00 0,00 0,00 816,00 870,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

581 Pro202201051 alTaMira
GaldiNo rodri-

GUES NETo
SESSÃo dE JÚri 0,00 55,00 0,00 0,00 850,00 905,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

582 Pro202201052 coNcEiÇÃo do araGUaia
MaYra dE MElo 

carValHo
ESTUdo Social 488,00 0,00 0,00 0,00 3.780,00 4.268,00 24/03/22 22/04/22 07/05/22

583 Pro202201059 iTUPiraNGa
Jair fraNciSco 

ViEira aGUirra
SESSÃo dE JÚri 68,00 124,00 0,00 1.423,00 0,00 1.615,00 25/03/22 23/04/22 08/05/22

584 Pro202201058 SEcrETaria dE iNforMáTica
claUdio lUiS da 
SilVa caBral

MaNUTENÇÃo dE 
rEdE

0,00 0,00 700,00 0,00 300,00 1.000,00 25/03/22 23/04/22 08/05/22

585 Pro202201120 aBaETETUBa
EllaNa BarroS 

PiNHEiro
ESTUdo Social 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 28/03/22 26/04/22 11/05/22
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586 Pro202201062 SaNTarÉM Vara aGrária
adElcidES 

VaScoNcEloS 
MariNHo

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 25/03/22 23/04/22 08/05/22

587 Pro202201063 TUcUMÃ
MaNoEl VarGaS 

lUciNdo
SESSÃo dE JÚri 80,00 875,00 0,00 0,00 0,00 955,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

588 Pro202201065 PoNTa dE PEdraS
HEToN TaVarES 

MalaTo
SESSÃo dE JÚri 74,00 29,00 0,00 1.082,00 0,00 1.185,00 28/03/22 26/04/22 11/05/22

589 Pro202201067 alENQUEr
rafaEl BENTES 

PiNTo
SESSÃo dE JÚri 0,00 49,00 0,00 1.156,00 0,00 1.205,00 28/03/22 26/04/22 11/05/22

590 Pro202201068 liMoEiro do aJUrU
dioGo alfrEdo 

BarroS PiNHEiro
SESSÃo dE JÚri 0,00 255,00 0,00 0,00 580,00 835,00 25/03/22 23/04/22 08/05/22

591 Pro202201071 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.375,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 28/03/22 26/04/22 11/05/22

592 Pro202201074
2ª Vara criMiNal dE caS-

TaNHal
WaldENir SilVa 

corrEa
SESSÃo dE JÚri 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 930,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

593 Pro202201075 BarcarENa
GaBriEla aQUiNo 

doMiNGUES
SESSÃo dE JÚri 50,00 69,00 0,00 0,00 986,00 1.105,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

594 Pro202201076 BraGaNÇa
PaUlo roBErTo 

raMoS MorEira
SESSÃo dE JÚri 72,00 1.083,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

595 Pro202201077 SÃo JoÃo do araGUaia
JoBSoN SaNToS 

coSTa
SESSÃo dE JÚri 68,00 49,00 0,00 1.363,00 0,00 1.480,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

596 Pro202201080 XiNGUara
floriaNo diaS 

dE liMa
SESSÃo dE JÚri 60,00 64,00 0,00 756,00 0,00 880,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

597 Pro202201081 BraSil NoVo 
HiaGo VicENTE 

TENorio riBEiro
SESSÃo dE JÚri 0,00 58,00 0,00 0,00 672,00 730,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

598 Pro202201083 coordENadoria dE cEriMoNial
aNdErSoN claY 

BaTiSTa PErEira
EVENToS iNSTiTU-

cioNaiS
0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 220,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

599 Pro202201078 afUá
fraNciSco faBio 
PirES BraGa

diliGÊNciaS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

600 Pro202201084
corrEGEdoria GEral dE 

JUSTiÇa
TaTiaNE SaraiVa 

da PaiXÃo NUNES
corrEiÇÃo ordiNá-

ria (coMPlEMENTo)
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

601 Pro202201085 SaNTa iZaBEl do Pará
cEliaNa dE 

NaZarE PiNHEiro 
dE MElo

SESSÃo dE JÚri 0,00 47,00 0,00 1.363,00 0,00 1.410,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

602 Pro202201086 caSTaNHal
JoYcE da SilVa 

araUJo
ESTUdo Social 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

603 Pro202201087 caSTaNHal
JoYcE da SilVa 

araUJo
ESTUdo Social 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 29/03/22 27/04/22 12/04/22

604 Pro202201088 coordENadoria dE iMPrENSa
NEWToN ricardo 

liMa dE oliVEira
EVENToS iNSTiTU-

cioNaiS
0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

605 Pro202201090 coordENadoria MiliTar
SidNEY aUGUSTo 

MorEira dE 
SoUZa

SErViÇo dE EScolTa 
(coMPlEMENTo)

226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,00 29/03/22 27/04/22 12/05/22

606 Pro202201093 TUcUrUÍ
EliZaBETH criS-

TiNa NaSciMENTo 
BraNcH

ESTUdo Social 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

607 Pro202201094 GUrUPá
roGErio dE Sa 

rEZEGUE
diliGÊNciaS 1.115,00 0,00 400,00 0,00 0,00 1.515,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

608 Pro202201096 rio Maria
lUcirENE dE aN-

dradE SaNTiaGo
ESTUdo Social 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 29/03/22 27/04/22 12/04/22

609 Pro202201097 coordENadoria MiliTar
aliSSoN alaN 
MElo PiNHo

coMBUSTÍVEl 
diVErSoS fiNS

328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00 29/03/22 27/04/22 12/04/22

610 Pro202201098 oEiraS do Pará 
SErGio PaUlo dE 
aSSiS cardoSo

diliGÊNciaS 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

611 Pro202201100 BrEVES
aNa caroliNa dE 

SoUZa carNEiro
SESSÃo dE JÚri 80,00 57,00 0,00 918,00 0,00 1.055,00 29/03/22 27/04/22 12/04/22

612 Pro202201104 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 30/03/22 28/04/22 13/05/22

613 Pro202201105 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 30/03/22 28/04/22 13/05/22

614 Pro202201108 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.135,00 0,00 0,00 0,00 1.135,00 31/03/22 29/04/22 14/05/22

615 Pro202201107 BraGaNÇa
SaUlo SaraTY dE 

oliVEira
diliGÊNciaS 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 31/03/22 29/04/22 14/05/22

616 Pro202201109 BaiÃo
roSiNaldo ar-
NaUd BorGES

SESSÃo dE JÚri 0,00 68,00 0,00 1.442,00 0,00 1.510,00 30/03/22 28/04/22 13/05/22

617 Pro202201110 SaNTarÉM
iraN JoSE rodri-

GUES JUNior
diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.606,00 0,00 0,00 3.606,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

618 Pro202201111 aBaETETUBa
MaUro oSValdo 

dE oliVEira 
PErEira

diliGÊNciaS 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

619 Pro202201117 ÓBidoS
fraNcEliNo 

JoSE coSTa Para 
alBUQUErQUE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

620 Pro202201118 MUaNá
GUilHErME coE-
lHo MarTiNS

diliGÊNciaS 0,00 0,00 3.504,00 0,00 0,00 3.504,00 08/04/22 07/05/22 22/05/22

621 Pro202201123 SEcrETaria dE iNforMáTica
lUiZ fErNaNdo 

MoNTEiro SENa
iNSTalaÇÃo dE 

EQUiPaMENToS
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 31/03/22 29/04/22 14/05/22
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622 Pro202201128 ÓBidoS
fraNcEliNo 

JoSE coSTa Para 
alBUQUErQUE

diliGÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

623 Pro202201131 TUcUrUÍ
EliZaBETH criS-

TiNa NaSciMENTo 
BraNcH

ESTUdo Social 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

624 Pro202201132 Vara aGrária dE caSTaNHal
JoEl doS SaNToS 
GoMES JUNior

aUdiÊNciaS 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

625 Pro202201133 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.415,00 0,00 0,00 0,00 1.415,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

626 Pro202201134 rEdENÇÃo
MariSaNGEla 

BarBoSa car-
ValHo

SESSÃo dE JÚri 79,00 1.136,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

627 Pro202201175 alTaMira
SaNdra da SilVa 

ViEira
ESTUdo Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 01/04/22 30/04/22 15/05/22

628 Pro202201142 NoVo rEParTiMENTo
aNdrE lUiZ BoZi 

coSTa
SESSÃo dE JÚri 78,00 982,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

629 Pro202201143 SaNTarÉM
KaTia PaTricia 

dE SoUSa aGUiar
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.370,00 0,00 0,00 0,00 1.370,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

630 Pro202201144 PoNTa dE PEdraS
HElToN TaVarES 

MalaTo
SESSÃo dE JÚri 74,00 33,00 0,00 1.038,00 0,00 1.145,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

631 Pro202201146 aNaNiNdEUa Vara do JÚri
lUciaNY Maria 

caSSiaNo SilVa
SESSÃo dE JÚri 0,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

632 Pro202201147 aBaETETUBa
raiMUNda do 

Socorro fErrEira 
da SilVa

ESTUdo Social 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

633 Pro202201152 aBaETETUBa
Sara HElENa 

coSTa BaTiSTa
ESTUdo Social 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

634 Pro202201157 coordENadoria MiliTar
Marcio ricardo 

BorGES dE liMa
coMBUSTÍVEl 

diVErSoS fiNS
770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00 04/04/22 03/05/22 18/05/22

 ToTal 35.154,00 87.729,00 91.404,00 29.030,00 39.376,00 284.058,00  

Protocolo: 789790

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 023/2022/tJPa// 
o TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por 
sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, designada pela 
PorTaria nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no diário 
de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições, resolve 
homologar em favor da empresa caroli SErViÇoS dE TrEiNaMENTo 
E EdiTora lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o n°. 27.866.142/001-92, 
telefone (91) 3243-6141/ 98819-1390, e-mail: financeiro@caroli.org com 
endereço na avenida almirante Barroso, 3089, bairro Souza, cidade de 
Belém, Estado do Pará, cEP: 66.613-710,  a inexigibilidade de licitação, 
fundamentada no artigo 25, inciso ii c/c art. 13, inciso Vi, da lei n° 
8.666/93 e suas alterações para ministrar o Treinamento lean inception, 
na modalidade de ensino à distância (Ead), com carga horária total de 9 
horas/aula, sendo ofertadas 30 vagas para os servidores da Secretaria 
de informática do Poder Judiciário do Estado do Pará, em duas turmas 
distintas, com datas de realização previstas para 03 e 10 de junho de 2022, 
nos termos da instrução constante no Pa-Pro-2022/00699// Belém/Pa, 26 
de abril de 2022.// responsável pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES 
- Secretária de administração.

Protocolo: 789657
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 38.432, de 26 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 a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 007165/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GraÇaS liMa coSTa, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 03-02-2010/2013 nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 25-04 a 24-05-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789781

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.424, de 20 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 206385a/1-crEM-SEad, 
de 12-04-2022, protocolizado sob os Expedientes de nº 006803/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora EliaNa BarroS dE caSTro, auxiliar Técnico de 
controle Externo administrativos, matrícula nº 0695580, 15 (quinze) dias 
de licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 25-03 a 08-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789798
Portaria Nº 38.430, de 26 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 206393a/1-crEM-SEad, 
de 12-04-2022, protocolizado sob o Expediente de nº 006799/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo carloS SoarES, auxiliar Técnico de contro-
le Externo, matrícula nº 0695432, 30 (trinta) dias de licença em prorroga-
ção para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, 
no período de 03-04 a 02-05-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789768
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 38.428, de 26 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 15/2022 – cPa, protocolizado sob o Ex-
pediente nº 006266/2022
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor JoSÉ cláUdio coUTo Sal-
Gado, coordenador de Patrimônio, matrícula nº 0100297, para ocorrer ao 
pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 5.000,00 (cinco mil). Naturezas das despesas: 
339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das ações 
administrativas.
Período de aplicação: 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
Dê-se ciência.
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Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em 26 
de abril de 2022.
roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
Vice-Presidente no exercício da Presidência

Protocolo: 789641

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
N° do termo aditivo: 1
N° do contrato: 26/2021 – MPc/Pa
objeto do contrato: Elaboração de projetos de arquitetura e 
complementares.
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública Nº 001/2020-TJPA (Termo de 
adesão à arP nº 028/2020 – TJPa – Processo PaE 2021/1159089 – MPc/Pa).
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará (cNPJ 
05.054.978/0001-50) e Eficácia Projetos e Consultoria Ltda (CNPJ: 
06.301.115/0001-00).
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de vigência contratual.
Vigência: 29/04/2022 a 28/10/2022.
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 789565

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução nº 010/2022 – MPc/Pa – conselho
dispõe sobre a autorização para afastamento do Procurador-Geral de contas 
do Estado para participação em evento e realização de visita institucional.
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo a solicitação do Procurador de contas, dr. Patrick Be-
zerra Mesquita, para participar do evento “dESafioS PráTicoS Para a 
aPlicaÇÃo da lEi N. 14.133/2021 – 40 TEMaS aPlicadoS SoBrE Pla-
NEJaMENTo, coNdUÇÃo E JUlGaMENTo da liciTaÇÃo, coNTraTaÇÃo 
dirETa E EXEcUÇÃo doS coNTraToS”, a ser realizado no período de 23 
a 25 de maio de 2022, em Brasília - df (PaE n. 2022/472424);
coNSidEraNdo a realização de visita institucional ao Tribunal de contas da 
União e aos seus membros no dia 26 de maio de 2022 (PaE n. 2022/472424);
coNSidEraNdo os termos do art. 17, Vi, do regimento interno do MPc/
Pa aprovado pela resolução nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio, bem como do 
art. 4º, § 2º, da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio;
rESolVE:
art. 1º. autorizar a viagem do Procurador-Geral de contas, dr. Patrick Bezerra 
Mesquita, para participar do evento “dESafioS PráTicoS Para a aPlica-
ÇÃo da lEi N. 14.133/2021 – 40 TEMaS aPlicadoS SoBrE PlaNEJaMEN-
To, coNdUÇÃo E JUlGaMENTo da liciTaÇÃo, coNTraTaÇÃo dirETa E 
EXEcUÇÃo doS coNTraToS”, a ser realizado no período de 23 a 25 de maio 
de 2022, em Brasília – df, bem como para realização de visita institucional ao 
Tribunal de contas da União e aos seus membros no dia 26 de maio de 2022.
art. 2º. conceder-lhe 05 e ½ (cinco e meia) diárias, correspondentes ao 
período de afastamento, compreendido entre os dias 23 e 26 de abril de 
2022, na forma da resolução nº 19/2016-MPc/Pa – colégio.
art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 26 de abril de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador dE coNTaS
corregedor-Geral
Membro Nato
STaNlEY BoTTi fErNaNdES
ProcUrador dE coNTaS
Membro Eleito
SilaiNE KariNE VENdraMiN
ProcUradora dE coNTaS
Membro Substituto

Protocolo: 789799
Portaria N° 174/2022/MPc/Pa
Designa Coordenador Científico do II Seminário Ministério Público de Con-
tas do Estado do Pará e Sociedade
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo as determinações contidas no despacho de seq. 01 (PaE n.
2022/240234), que deu início aos trâmites para a realização do evento “ii 
Seminário Ministério Público de contas do Estado do Pará e Sociedade”;
coNSidEraNdo a instituição da comissão organizadora do evento pela 
PorTaria n. 132/2022/MPc/Pa;
coNSidEraNdo a necessidade de designação de um coordenador cientí-
fico para a condução do evento;

rESolVE:
art. 1º designar o Professor doutor fabrício Vasconcelos de oliveira, do 
Programa de Pós-Graduação em direito e desenvolvimento na amazônia 
da Universidade Federal do Pará, como Coordenador Científico do II Semi-
nário Ministério Pública,0 do Estado do Pará e Sociedade, a ser realizado no 
período provável de março de 2023.
art. 2º o art. 2º da PorTaria n. 132/2022/MPc/Pa, que instituiu a 
Comissão Organizadora do evento, fica acrescido do seguinte inciso:
“art. 2º ...........................................................................................
Viii - fabrício Vasconcelos de oliveira (Programa de Pós-Graduação em 
direito e desenvolvimento na amazônia da Universidade federal do Pará)”.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém, 26 de abril de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 789803
resolução nº 010/2022 – MPc/Pa – colégio
institui os regimes de Teletrabalho e de Trabalho Semipresencial no âmbito 
do Ministério Público de Contas do Estado do Pará e dá outras providências.
o colégio de Procuradores, órgão máximo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, previsto no artigo 37 da Cons-
tituição federal;
coNSidEraNdo a possibilidade de economia e de redução de custos opera-
cionais e materiais, otimizando os gastos da administração Pública Estadual;
coNSidEraNdo que, antes mesmo da covid-19, o regime de Teletrabalho 
e o regime de Trabalho Semipresencial já estavam sendo utilizados em 
algumas instituições e órgãos públicos, notadamente da União, que, pelos 
resultados alcançados, já se mostravam uma boa prática a ser replicada 
em toda a administração Pública;
CONSIDERANDO a experiência exitosa da realização do trabalho fora das 
dependências do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, durante o 
período de combate e prevenção ao contágio pelo coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO as especificidades do Ministério Público de Contas do Es-
tado do Pará;
rESolVE:
art. 1º ficam instituídos, no âmbito do Ministério Público de contas do Estado 
do Pará, o regime de Teletrabalho e o regime de Trabalho Semipresencial, que 
seguirão os princípios e os requisitos previstos na legislação, observados critérios 
objetivos, diretrizes, termos e condições estabelecidos nesta resolução.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 2º Para os efeitos desta resolução, considera-se:
i - regime de Teletrabalho: modalidade de trabalho em que o cumprimento 
da jornada é realizado integralmente fora das dependências do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, de forma remota, por meio de uso 
de equipamentos e tecnologias de informação e comunicação, sem que 
implique em alteração de lotação do servidor;
ii - regime de Trabalho Semipresencial:  modalidade de trabalho em que o 
cumprimento da jornada é realizado ora dentro ora fora das dependências 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará, neste último caso, de 
forma remota, por meio de uso de equipamentos e tecnologias de informa-
ção e comunicação, sem que implique em alteração de lotação do servidor.
art. 3º São objetivos do regime de Teletrabalho e do regime de Trabalho 
Semipresencial:
i - aumentar a qualidade e a produtividade do trabalho, através da promo-
ção da cultura orientada para a busca de melhores resultados, com foco 
no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços desenvolvidos e 
executados pelo Ministério Público de contas do Estado do Pará;
ii - aumentar a otimização de tempo e recursos, propiciando a realização 
de atribuições em horários diferenciados;
iii - propiciar meios para a efetiva economia de custos administrativos, 
com a diminuição do fluxo de pessoas na sede do órgão, reduzindo o vo-
lume dos serviços, tais como: consumo de água, energia elétrica, papel, 
material de expediente e outros bens de uso e consumo disponibilizados no 
Ministério Público de contas do Estado do Pará;
iV - contribuir para a melhoria de programas socioambientais e de mobilidade 
urbana, diante da diminuição do número de pessoas em deslocamento.
art. 4º os efeitos jurídicos do trabalho realizado à distância equiparam-se àque-
les decorrentes da atividade laboral exercida de forma integralmente presencial 
nas dependências do Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
Parágrafo único. as férias, licenças e demais afastamentos e requerimentos 
de qualquer ordem dos servidores em regime de Teletrabalho ou regime 
de Trabalho Semipresencial deverão ser formalizados administrativamente 
na forma e nos prazos dispostos nas normas específicas.
art. 5º compete ao departamento de Tecnologia da informação e Teleco-
municações ou ao órgão que venha a suceder-lhe:
i - viabilizar o acesso remoto aos sistemas institucionais por parte dos 
servidores em regime de Teletrabalho ou em regime de Trabalho Semi-
presencial, divulgando os requisitos tecnológicos mínimos necessários para 
o referido acesso;
ii - prestar serviço de suporte aos usuários em regime de Teletrabalho ou em 
regime de Trabalho Semipresencial, exclusivamente naquilo que for relacionado 
ao acesso às bases de dados e funcionamento dos sistemas institucionais;
iii - criar e manter os canais de acesso ao serviço de suporte ao usuário 
em regime de Teletrabalho ou em regime de Trabalho Semipresencial, 
bem como os canais de atendimento aos chamados.
caPÍtULo ii
do reGiMe de teLetraBaLHo
art. 6º o regime de Teletrabalho consiste em faculdade da administração, 
em função da conveniência do serviço, não caracterizando direito ou dever 
do servidor, sendo restrito às atribuições compatíveis com a realização da 
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modalidade de trabalho remoto e que possibilitem o controle e a avaliação 
objetiva do desempenho do servidor.
art. 7º a inclusão e a manutenção do servidor no regime de Teletrabalho 
se darão por meio de formulário próprio e assinatura de termo de compro-
misso, de acordo com os deveres funcionais elencados nesta resolução e 
na legislação de regência.
art. 8º o Procurador-Geral de contas autorizará a inclusão e a manutenção 
do servidor no regime de Teletrabalho mediante os seguintes requisitos:
I - indicação da chefia imediata, mediante fundamentação com base no 
princípio da impessoalidade e os critérios de comprometimento, habilidade, 
autogerenciamento de tempo e organização do servidor;
ii - compatibilidade das atividades a serem desenvolvidas pelo servidor 
interessado com a modalidade do regime de Teletrabalho;
III - anuência e assinatura de termo de compromisso pelo servidor.
art. 9º No formulário deverá constar, sem prejuízo de outras informações 
pertinentes, o endereço residencial, o e-mail institucional, o e-mail e os 
telefones de contato pessoais do servidor durante a vigência do Regime 
de Teletrabalho, bem como o prazo de sua duração, limitado a 12 (doze) 
meses, observada as possibilidades de reversão a qualquer momento pre-
vistas no art. 14 desta resolução.
§ 1º Havendo interesse da administração, o prazo poderá ser renovado, 
observando-se, a cada renovação, o limite previsto no caput e o disposto 
no art. 6º desta resolução.
§ 2º o servidor em estágio probatório, desde que tenha completado pelo 
menos dois períodos avaliativos com pontuação máxima na Gratificação de 
desempenho e Produtividade, poderá ser incluído no regime de Teletrabalho.
art. 10 No ato de assinatura do termo de compromisso, o servidor deverá 
firmar declaração atestando estar ciente dos deveres previstos nesta Reso-
lução e na legislação de regência.
art. 11 São deveres do servidor em regime de Teletrabalho:
i - cumprir as atividades que lhe forem atribuídas com comprometimento, 
qualidade e presteza, conforme estabelecido e orientado pela chefia imediata;
ii - dispor, às suas expensas, dos meios tecnológicos adequados ao regular 
desempenho de suas atividades e atribuições funcionais, bem como pos-
suir os equipamentos necessários, inclusive no que diz respeito a adequa-
ção física e ergonômica do seu local de trabalho, devendo arcar com todos 
os custos necessários de sua aquisição e utilização, sem nenhum ônus para 
a administração Pública;
iii - zelar pela segurança das informações em seu poder e pelo sigilo pro-
fissional, atendendo, em especial, ao disposto na Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 (lei Geral de Proteção de dados);
iV - cumprir todos os prazos, internos e legais, para a realização das suas tarefas;
V - reunir-se virtualmente de acordo com as convocações feitas pelo Pro-
curador-Geral de Contas e pela chefia imediata;
VI - atender às convocações da chefia imediata e do Procurador-Geral de Contas 
para comparecimento presencial, sempre que houver interesse da administração;
Vii - manter seu endereço, número de telefone, endereço eletrônico e 
demais meios de contato permanentemente atualizados e ativos, comuni-
cando à chefia imediata e ao Departamento de Gestão de Pessoas, ou ao 
órgão que venha a lhe suceder, sempre que houver alterações;
Viii - consultar rotineiramente sua caixa individual de correio eletrônico, 
tanto institucional como pessoal, os serviços de mensagens instantâneas 
(SMS, Whatsapp, Telegram, Microsoft Teams ou similares), bem como to-
dos os outros sistemas necessários ao exercício de suas atribuições;
IX - manter a chefia imediata informada acerca da evolução dos trabalhos, 
bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa 
atrasar ou prejudicar o seu andamento;
X - utilizar integralmente, no desempenho de suas atribuições, os sistemas 
implantados no Ministério Público de contas do Estado do Pará, gravando os 
arquivos produzidos em formato compatível com os utilizados no órgão, com 
observância das orientações superiores quanto aos registros de suas atividades;
XI - participar de todos os eventos indicados pela chefia imediata que se-
jam realizados de forma virtual/remota.
§ 1º o servidor em regime de Teletrabalho não fará jus ao pagamento de 
adicional de horas extras, adicional noturno, auxílio transporte ou qualquer 
outro adicional por prestação de serviços realizados para o cumprimento 
das atividades estipuladas pela chefia imediata.
§ 2º o comparecimento presencial do servidor participante do regime de 
Teletrabalho não gera direito a benefícios, indenizações, ressarcimentos ou 
auxílios de qualquer espécie.
§ 3º o servidor será totalmente responsável pelo cumprimento do disposto 
no inciso II deste artigo, não podendo valer-se de eventuais deficiências 
dessas estruturas como escusa para o descumprimento das atividades fi-
xadas, tampouco responsabilizar o Ministério Público de contas do Estado 
do Pará por eventuais consequências físicas pessoais causadas por inade-
quação do espaço físico por ele utilizado no desempenho de suas ativida-
des de teletrabalho.
art. 12 É vedada a inclusão no regime de Teletrabalho ao servidor que:
I - ocupe função gratificada ou cargo em comissão de direção ou chefia no 
âmbito do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
ii - tenha sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;
iii - tenha sido revertido ao trabalho presencial por descumprimento dos 
deveres previstos nesta resolução, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses 
a contar da data da reversão;
iV - cuja atividade a ser desempenhada, por sua natureza, não seja com-
patível com o regime de Teletrabalho.
Parágrafo único. Excepcionalmente, no interesse da administração, poderá 
ser incluído no regime de Teletrabalho o servidor que ocupe função gra-
tificada ou cargo em comissão de direção ou chefia caso se comprove a 
viabilidade do exercício da direção ou da chefia no mencionado regime.
art. 13 da decisão do Procurador-Geral de contas que indeferir a indicação 
ao regime de Teletrabalho ou determinar a reversão do servidor ao regime 

de trabalho presencial, com fundamento no inciso iii do art. 14, caberá 
pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
art. 14 Poderá ocorrer a reversão do regime de Teletrabalho ao regime de 
trabalho presencial nos seguintes casos:
i - a pedido do servidor participante;
II - a pedido da chefia imediata e/ou a critério do Procurador-Geral de 
contas, no interesse da administração:
III - pelo descumprimento injustificado de quaisquer dos deveres previstos 
no art. 11 desta resolução.
Parágrafo único. a reversão de que trata o inciso iii ocorrerá no prazo 
determinado pela chefia imediata e não configura, por si só, presunção de 
infração disciplinar.
art. 15 a exclusão do servidor do regime de Teletrabalho não gera direito a 
benefícios, indenizações, ressarcimentos ou auxílios de quaisquer espécies.
art. 16 Quando atividades de mesma natureza forem desempenhadas por 
mais de um servidor, para aqueles que estiverem em regime de Teletraba-
lho será proporcionalmente distribuída uma carga de trabalho no mínimo 
20% (vinte por cento) superior àquela estabelecida para os servidores que 
exerçam essas mesmas atividades nas dependências do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará.
art. 17 o cumprimento das atividades com comprometimento, qualidade 
e eficiência equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho, 
com frequência integral e será considerado para todos os fins de direito, 
incluído o auxílio alimentação.
Parágrafo único. o servidor em regime de Teletrabalho não estará sujeito 
ao banco de horas, não fazendo jus ao acúmulo e compensação de horas.
art. 18 os órgãos auxiliares deverão manter sua capacidade plena de funcio-
namento, independentemente de ter servidores em regime de Teletrabalho.
Art. 19 Presume-se a ciência do servidor em Regime de Teletrabalho nas 
comunicações que lhe forem remetidas pelos meios de comunicação indi-
cados no formulário previsto no art. 7º.
caPÍtULo iii
do reGiMe de traBaLHo seMiPreseNciaL
art. 20 o regime de Trabalho Semipresencial consiste em faculdade da 
Administração, em função da conveniência do serviço, não caracterizando 
direito ou dever do servidor, sendo restrito às atribuições compatíveis com 
a realização do trabalho ora dentro, ora fora das dependências do Ministé-
rio Público de contas do Estado do Pará e que possibilitem o controle e a 
avaliação objetiva do desempenho do servidor.
art. 21 a inclusão do servidor no regime de Trabalho Semipresencial se 
dará por meio de formulário próprio e assinatura de termo de compromis-
so, de acordo com os deveres funcionais elencados nesta resolução e na 
legislação de regência.
art. 22 o Procurador-Geral de contas autorizará a inclusão do servidor 
no regime de Trabalho Semipresencial mediante os seguintes requisitos:
I - indicação da chefia imediata, mediante fundamentação com base no 
princípio da impessoalidade e os critérios de comprometimento, habilidade, 
autogerenciamento de tempo e organização do servidor;
ii - compatibilidade das atividades a serem desenvolvidas pelo servidor 
com a modalidade do regime de Trabalho Semipresencial;
III - anuência e Assinatura de termo de compromisso pelo servidor.
art. 23 No formulário deverá constar, sem prejuízo de outras informações per-
tinentes, endereço, e-mail institucional, e-mail pessoal e telefones de contato 
do servidor durante a vigência do Regime de Trabalho Semipresencial.
art. 24 No ato de assinatura do termo de compromisso, o servidor deverá 
firmar declaração atestando estar ciente dos deveres previstos nesta Reso-
lução e na legislação de regência.
art. 25 aplicam-se ao regime Semipresencial as obrigações constantes do 
art. 11 desta resolução, que constarão do termo de compromisso.
§ 1º o servidor que venha a aderir ao regime de Trabalho Semipresencial 
deverá desenvolver presencialmente todas as tarefas que demandem essa 
forma de atuação, bem como aquelas estabelecidas pela chefia imediata.
§ 2º o servidor em regime de Trabalho Semipresencial não estará sujeito 
ao banco de horas, não fazendo jus ao acúmulo e compensação de horas.
art. 26 É vedada a inclusão no regime de Semipresencial, ao servidor que:
i - tenha sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;
ii - tenha sido revertido ao trabalho presencial por descumprimento dos 
deveres previstos nesta resolução, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses 
a contar da data da reversão;
iii - cuja atividade a ser desempenhada, por sua natureza, não seja com-
patível com o regime de Trabalho Semipresencial.
art. 27 Poderá ocorrer a reversão do regime de Trabalho Semipresencial 
ao regime de trabalho presencial nos seguintes casos:
i - a pedido do servidor participante;
II - a pedido da chefia imediata e/ou a critério do Procurador-Geral de 
contas, no interesse da administração;
III - pelo descumprimento injustificado de quaisquer dos deveres previstos 
no art. 11 desta resolução.
Parágrafo único. a reversão de que trata o inciso iii ocorrerá no prazo 
determinado pela chefia imediata e não configura, por si só, presunção de 
infração disciplinar.
art. 28 da decisão do Procurador-Geral de contas que indeferir o pedido de 
inclusão no regime de Trabalho Semipresencial ou determinar a reversão do 
servidor ao regime de trabalho presencial, com fundamento no inciso iii do 
art. 27, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
art. 29 os servidores nomeados para o exercício de cargo de provimen-
to em comissão ou designados para desempenhar função de confiança 
poderão ser incluídos no regime de Trabalho Semipresencial, desde que 
atendam aos demais requisitos estabelecidos neste capítulo.
Art. 30 Compete à chefia imediata a definição da escala de trabalho dos 
servidores em regime de Trabalho Semipresencial.
art. 31 São aplicáveis ao regime Semipresencial as regras constantes do 
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capítulo ii desta resolução, em especial as constantes dos parágrafos do 
art. 11, no que não conflitar.
caPÍtULo iV
disPosiÇÕes FiNais
Art. 32 Além da chefia imediata, acompanharão a adaptação e o desempe-
nho dos servidores em regime de Teletrabalho e em regime de Trabalho 
Semipresencial:
i - o Secretário, quando o órgão de lotação do servidor estiver vinculado 
à Secretaria;
ii - o Procurador-Geral de contas, caso a unidade administrativa de lotação 
do servidor seja organicamente vinculada à Procuradoria-Geral de contas;
iii - o Procurador de contas responsável, quando a lotação do servidor for 
em órgão cuja titularidade e/ou coordenação tenha sido atribuída a membro.
art. 33 as normas e os procedimentos de segurança da informação deve-
rão ser ajustados para atender aos requisitos estabelecidos nesta resolu-
ção e na legislação quanto às medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados, especialmente os pessoais, de acessos não autorizados 
e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comu-
nicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilegal.
art. 34 a execução de atividades em regime de Teletrabalho e em regime 
de Trabalho Semipresencial, sem a devida autorização do Procurador-Geral 
de Contas, configurará falta não justificada ao trabalho e ensejará abertura 
de processo administrativo nos termos da lei nº 5.810/1994.
art. 35 os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta re-
solução serão dirimidos pelo Procurador-Geral de contas.
art. 36 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.

assiNado eLetroNicaMeNte
PatricK BeZerra MesQUita

ProcUrador-GeraL de coNtas
PresideNte do coLÉGio

assinado eletronicamente
SilaiNE KariNE VENdraMiN
ProcUradora dE coNTaS

assinado eletronicamente
fEliPE roSa crUZ

ProcUrador dE coNTaS

assinado eletronicamente
GUilHErME da coSTa SPErrY

ProcUrador dE coNTaS

assinado eletronicamente
STEPHENSoN oliVEira VicTEr

ProcUrador dE coNTaS

assinado eletronicamente
dEÍla BarBoSa Maia

ProcUradora dE coNTaS

assinado eletronicamente
STaNlEY BoTTi fErNaNdES ProcUrador dE coNTaS

Protocolo: 789300
Portaria N° 168/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento do servidor raphael fernando Braga Gonçal-
ves, protocolado em 04/03/2022 (Protocolo PaE nº 2022/255467), pelo qual so-
licita a averbação do tempo de serviço público por ele laborado junto ao comando 
da aeronáutica, no período de 01/02/2014 a 29/01/2022 (2.920 dias);
coNSidEraNdo as informações prestadas pelo departamento de Gestão 
de Pessoas, sobretudo, a de que parte do referido tempo de serviço, inclui-
se na vedação constante no art. 8º, iX, da lc nº 173/2020, o que, con-
sequentemente, impede a sua averbação para fins de adicional por tempo 
de serviço (aTS). implicando no tempo líquido de serviço a ser averbado 
para essa finalidade de 2.337 (dois mil, trezentos e trinta e sete) dias, 
equivalente a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, 
já descontado o período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021 
— 583 (quinhentos e oitenta e três) dias –, nos termos da sobredita Lei;
CONSIDERANDO, por fim, a disponibilidade orçamentário-financeira apon-
tada pelo departamento de finanças e orçamento, o art. 128, inciso iii, e 
art. 131, ii lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), a resolução nº 18/2019/
MPc/Pa – colégio e tudo o mais que consta dos autos,
rESolVE:
art. 1º Mandar averbar, em favor do servidor raPHaEl fErNaNdo BraGa 
GoNÇalVES, ocupante do cargo em comissão de assessor da Procurado-
ria, matrícula nº 200270, para fins de adicional por tempo de serviço, nos 
termos do art. 128, inciso iii, e art. 131, ii, da lei Estadual nº 5.810/94 
(rJU/Pa) e da resolução nº 18/2019/MPc/Pa – colégio, o tempo líquido de 
2.337 (dois mil, trezentos e trinta e sete) dias, equivalente a 6 (seis) anos, 
4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias laborados junto ao comando da 
aeronáutica, no período de 01/02/2014 a 29/01/2022, já descontado o 
período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021 — 583 (quinhentos 
e oitenta e três) dias –, conforme Lei Complementar n.º 173/2020.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de protocolo do requerimento.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 789280
Portaria N° 169/2022/MPc/Pa
o Procurador Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 2º c/c art. 12, i, da lei complementar 
nº 09, de 27/01/1992;
coNSidEraNdo o art. 50, da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021, lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, que dispõe 
sobre a programação orçamentária e o cronograma de execução mensal 
de desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social definida a 
cada quadrimestre, nos termos do artigo 8º da lei complementar nº 101, 

de 04 de maio 2000; e
CONSIDERANDO finalmente a necessidade de se assegurar o equilíbrio fis-
cal, por meio da otimização e eficiência na aplicação dos recursos públicos,
rESolVE:
art. 1º - aProVar a programação das quotas orçamentárias mensais e o 
cronograma de pagamento mensal das despesas do orçamento do Ministé-
rio Público de contas do Estado do Pará, para o 2º (segundo) Quadrimestre 
do exercício de 2022, na forma dos anexos a seguir discriminados:
I. Anexo 1 – A programação das quotas orçamentárias mensais, identifica-
das por programa, grupo de despesa e fonte de financiamento, observado 
os limites dos saldos orçamentários; e
ii. anexo 2 – o cronograma de pagamento mensal das despesas à conta dos 
recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa, em conformi-
dade ao art. 18, inciso iV da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 (ldo/2022).
art. 2º - as quotas orçamentárias mensais de que trata o inciso i do arti-
go anterior serão disponibilizadas no Sistema de administração financei-
ra para Estados e Municípios (SiafEM), pelo próprio Ministério Público de 
contas do Estado.
art. 3º - No caso dos anexos dispostos no artigo 1º necessitarem de 
alteração, estas serão aprovadas mediante PorTaria da Procuradoria 
Geral deste Órgão Ministerial Especializado de contas, devendo ocorrer no 
final de cada bimestre, observando:
I. a verificação da disponibilidade orçamentária para ocorrer o ajuste;
ii. o encaminhamento pelo Poder Executivo de nova estimativa da receita 
Estadual para o presente quadrimestre.
art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 789273

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 082/2017-MP/Pa
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato:082/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda – ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de recepcionista e de telefonista nas dependências do Ministério Público do 
Estado do Pará, no município de Barcarena – Polo de Tocantins (lote V).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 082/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 26/04/2022.
Valor Unitário do Período 29/06/2021 a 31/12/2021: recepcionista. r$ 
3.423,20 (três e mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos)
Valor Unitário do Período 29/06/2021 a 31/12/2021: Telefonista. r$ 
3.478,69(três e mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove 
centavos)
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-37 e 3390-92.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 789286

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 016/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000036-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000036-111/2022, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000036-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000036-111/2022-MP/1ªPJ/dc para acompanhar as atividades desenvol-
vidas no âmbito do Plano de atuação das Promotorias do consumidor da 
capital, biênio 2022/2023, que tem por objetivo fomentar as operadoras 
de planos de saúde e seguros saúde a efetivamente cumprir os termos 
da resolução 469/21 aNS, de 9 de julho de 2021, no sentido de que as 
terapias de reabilitação para pessoas com transtorno do Espectro autista 
sejam realizadas de acordo com a indicação médica, sem limitação prévia.
Belém, 20.04.2022
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 789644
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Portaria Nº 0222/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍ-
cio PerÍodo a coNtar 

de
dias

restaNtes

118086/2022 alEXaNdrE liMa da 
Graca 2021/2022 03/05 a 

01/06/2022 03/05/2022 30

100856/2022 aMaNda SoUZa loPES 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 10/01/2022 30

118083/2022 aNa criSTiNa SaraiVa 
BENTES 2020/2021 02 a 

31/05/2022 02/05/2022 30

100852/2022 criSTiaNo dE caSTro 
NoBrE 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 10/01/2022 27

100790/2022 diEGo riBEiro dE 
oliVEira 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100863/2022 ElErY riBEiro PoSSaNTE 
BarBalHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 10/01/2022 27

117793/2022 iSaBEllE froTa rodri-
GUES dE araUJo 2021/2022 12/04 a 

11/05/2022 20/04/2022 22

100864/2022 JoSE TarciSio TEiXEira 
corrEa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100811/2022 lUiS carloS fErrEira 
SilVa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100871/2022 Marcia BETHaNia dE 
alBUQUErQUE ViNaGrE 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

117893/2022 MarcUS MUrilo PEGado 
aiNETTE JUNior 2021/2022 04/04 a 

03/05/2022 20/04/2022 14

100780/2022 Maria STEla da PaZ 
VEraS 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100827/2022 NicolaU caNTHE 
PaNdolfo 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100867/2022 NilMa ElaNE dE carVa-
lHo corrEa da SilVa 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

118455/2022 PaUlo SErGio froTa E 
SilVa JUNior 2021/2022 02 a 

31/05/2022 02/05/2022 30

100819/2022 roMUlo crUZ da lUZ 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 10/01/2022 27

100822/2022 SHEYla rEGiNa aBEN 
aTHar oliVEira 2021/2022 21/02 a 

22/03/2022 21/02/2022 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 25 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 789267
Portaria Nº 1956/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil SiMP n.º 000066-151/2016,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça José Godofredo Pires dos Santos, titular da 2.ª 
PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém, ou 
quem suas vezes fizer, para atuar no Inquérito Civil SIMP n.º 000066/151-2016, 
e tomar providencias cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 25 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 789354
Portaria Nº 1891/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o Processo n.º 0000741-78.2020.8.14.0000 (SiMP N.º 
001463-009/2022), referente ao Processo n.º 0004704-31.2019.8.14.0000 
(Pic n.º 00139-009/2022),
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução aos Promotores de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa e PEdro rENaN caJado BraSil para atuarem, em conjunto 
ou separadamente, no inquérito Policial supramencionado e praticar todas 
as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, 
requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir 
notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de in-
formações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões 
desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia com a 
propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos 
os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim en-
tender, em tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes 
envolvidas, conforme o previsto na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 789350
Portaria Nº 1957/2022-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 Militar de nº 0001030-56.2021.8.14.0200,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor roberto antônio Pereira de Souza, titular 
do 2º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, para atuar nos autos 
do inquérito Policial Militar nº 0001030-56.2021.8.14.0200 (SiMP nº 022553-
003/2021) na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, e 
nos termos do art. 28 do CPP, prossiga com a demanda, para mais diligências 
no intuito de formar sua opinio delicti e ofereça a competente denúncia, se 
assim entender, ou requeira o arquivamento depois de esgotadas melhores 
diligências no caso, em razão das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 25 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 789344
Portaria Nº 1890/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil SiMP n.º 001192-082/2019,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 0972/2022-MP/PGJ.
dESiGNar a Promotora de Justiça HElEM TaliTa lira foNTES, titular da 
PJ de IPIXUNA DO PARÁ, ou quem suas vezes fizer, para atuar no Inquérito 
Civil supramencionado e tomar as providências cabíveis quanto a prosse-
guimento do feito.
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: 789348
eXtrato da Portaria Nº 011/2022-MP/1ªPJdc
a 1ª Promotoria de Justiça de direitos constitucionais fundamentais, 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de ananin-
deua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 
007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000095-200/2022, que se encontra à disposição no Ór-
gão de Execução Ministerial supracitado, localizado na rodovia Br 316, Km 
08, centro, Município de ananindeua/Pa.
PorTaria: nº 011/2022-MP/1ªPJdc
assunto: “aVEriGUar aS coNdiÇÕES SaNiTáriaS, ESTrUTUraiS E dE 
ofErTa dE MaTErial/MEdicaMENTo Para a PlENa aSSiSTÊNcia, da 
UBS MUrUrÉ, EM aNaNiNdEUa”.
fáBia MUSSi dE oliVEira liMa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 789431
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extrato da Portaria Nº006/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento no art. 
129, inciso iii, da constituição da república, art. 26, inciso i, da lei n° 
8.625/93, art. 52, inciso Vi, da lei complementar Estadual 57/06, art. 9° 
da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público, e 
conforme previsto no art. 127, da constituição federal, no artigo 1º, da lei 
8.625/1993, no artigo 1º, iV e Viii, da lei 7.347/1985, e nos artigos 1º, 
9º, 10, 11 e 17, da lei 8.429/1992, e nos termos da lei nº 14.133/2021, 
publicada em 1º de abril de 2021 conhecida como nova lei de licitações 
e contratos administrativos, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP Nº 000178-043/2022, que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – 
centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
PorTaria Nº 006/2022-MP/PJTS
investigado: Prefeitura Municipal de Terra Santa/Pa
assunto: Para acompanhar a transição das regras atinentes aos procedi-
mentos licitatórios, modificadas pela Lei nº 14.133/2021, no âmbito do 
Poder Executivo de Terra Santa/PA, a fim de fiscalizar a correta aplicação 
da norma no uso das verbas públicas.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 789552
eXtrato da Portaria Nº 001/2022-MP/3ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000110-111/2021
a 3ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, JoaNa cHaGaS coU-
TiNHo, torna pública a instauração de Procedimento administrativo nº 
000110-111/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, anexo i, térreo, 
bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000096-111/2021-MP/3ªPJ/dc
assunto: instaura Procedimento administrativo para o acompanhamento 
da atuação do departamento de Vigilância Sanitária Municipal na apuração 
de irregularidades quanto à observância de boas práticas, por parte dos 
fornecedores, no acondicionamento de palmito em conserva comercializa-
do no município de Belém.

Protocolo: 789549
extrato da Portaria Nº 006/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, 
com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo, através da PorTaria Nº 
006/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova 
aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 006/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a política pública de saúde no ano de 2022 no muni-
cípio de concórdia do Pará.

Protocolo: 789572
extrato da Portaria Nº 0072022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, 
com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo, através da PorTaria Nº 
007/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova 
aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 007/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a política pública de educação no ano de 2022 no 
município de concórdia do Pará.

Protocolo: 789581
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 06 de 
abril de 2022
Portaria Nº 0165/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

113040/2022 alcilEia lEal dE MacEdo 2021/2022 12 21/03 a 
01/04/2022

105496/2022 aMaNda dE NoVoa liMa 2019/2020 14 14 a 
27/02/2022

107837/2022 BEaTriZ aGUiar MoTa 2021/2022 26 15/03 a 
09/04/2022

108452/2022 daNiEla MaYaNa SilVa dE araUJo 2021/2022 30 01 a 
30/04/2022

102309/2022 fraNcENildo alMEida da SilVa 2021/2022 26 07/03 a 
01/04/2022

107507/2022 fraNcENildo alMEida da SilVa 2020/2021 19 09 a 
27/05/2022

105106/2022 GEorGE aMilToN GoNcalVES da 
SilVa 2020/2021 13 11 a 

23/02/2022

113891/2022 GETUlio aNdradE NaSciMENTo filHo 2021/2022 15 30/03 a 
13/04/2022

114302/2022 HEloiSa HElENa lEal Vidal 2021/2022 23 04 a 
26/07/2022

105285/2022 JoSE GEraldo NaSciMENTo VElloSo 
da SilVa 2019/2020 15 10 a 

24/01/2022

110881/2022 lUcaS PorTiNHo BUENo 2021/2022 30 07/03 a 
05/04/2022

104182/2022 lUciaNa JorGE MoraES SilVa 2020/2021 13 07 a 
19/03/2022

101269/2022 lUciaNa MEdEiroS BENTo 2020/2021 19 03 a 
21/03/2022

106888/2022 Maria da Gloria fiGUEiraS doS 
SaNToS 2020/2021 30 01/02 a 

02/03/2022

112937/2022 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro coSTa 2021/2022 12 25/04 a 
06/05/2022

113015/2022 oZilEa SoUZa coSTa 2018/2019 06 21 a 
26/03/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 01 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 789544
extrato da Portaria Nº 002/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento Preparatório SiMP 003329-031/2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEi-
ra SaNTaNa, torna pública a instauração de Procedimento Preparatório 
SiMP nº 003329-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria 
de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – li-
berdade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria Nº 002/2022-MP/9ºPJ/STM.
investigado: Em apuração
assunto: “apuração de suposto ato de improbidade administrativa por 
eventual irregularidade/ anulação de multas na Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Trânsito.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 789522
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.006/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000876-450/2021
oBJETo: apurar situação de risco vivenciada pelas crianças K.E.M.c., K.
G.M.c. e N.M.M.T.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 789501
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 4º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.005/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000830-450/2021
oBJETo: apurar situação de risco vivenciada pela criança V.M.d.S.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo - Promotora de Justiça

Protocolo: 789498
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a Viso de arQUiVaMeNto nº 04/2022-5º PJdPPMa
o 5º ProMotor de JUstiÇa de deFesa do PatriMÔNio PÚBLi-
co e da MoraLidade adMiNistratiVa de BeLÉM,
dr. Sandro ramos chermont, no uso de suas atribuições legais, e nos ter-
mos do artigo 8, § 5º, da resolução nº 007/2019, do cPJ.
Tornapública,paraosdevidosfins,apromoçãodearquivamentodosautosda 
Notícia de fato Eletrônica n° 043956-003/2021, autuada a partir de co-
municação feita pela ficha de atendimento do cidadão acerca da suposta 
inobservância da ordem de prioridades na execução da vacina destinada à 
imunização da coVid-19 no conselho regional de farmácia.
fica, pela publicação deste aviso, ciente o interessado EdWaldo Mafra, 
sobre o arquivamento da Notícia de fato, posto não ter sido localizado para 
cientificação pessoal.
ao interessado, informa-se que tem a faculdade de, no prazo de 10 (dez) 
dias, recorrer da decisão de arquivamento ao conselhoSuperiordoMinisté-
rioPúblicodoEstadodoPará - cSMP, nos termos do artigo 8º, § 6º da reso-
lução n.º 007/2019-cPJ.
Belém/Pa, 19 de abril de 2022.
SaNdro raMoS cHErMoNT
5º Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de Belém

Protocolo: 789508
extrato de Portaria Nº 003/2022-7ºPJ/atM
a 7ª ProMoToria dE JUSTiÇa cÍVEl E dE dEfESa do coNSUMidor, do 
MEio aMBiENTE, do PaTriMÔNio cUlTUral, da HaBiTaÇÃo E do UrBa-
NiSMo dE alTaMira, com fundamento no art. 54, Vi e §3º, da lei com-
plementar nº 057/2006, e resolução Nº 007/2019-cPJ, de 06/06/2019, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 
003/2022-7ºPJ/aTM, SiMP 000039-808/2021, que se encontra à disposi-
ção na rua Ernesto Passarelli, Nº 2361, Bairro Sudam ii, em altamira/Pa.
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará.
Polo Passivo: fundação viver, Produzir e Preservar (fVPP).
Assunto: Procedimento de prestação de contas finalísticas da Associação 
de Interesse Social Fundação Viver, Produzir e Preservar, especificamente 
quanto ao Projeto 198/2015-PdrSX.
altamira/Pa, 20 de abril de 2022.
Paloma Sakalem – Promotora de Justiça

Protocolo: 789461
Portaria Nº 0223/2022-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:
• ANA PAULA NOGUEIRA DE ARAUJO FARIAS - Período: 07 a 18/04/2022 
- GEdoc nº 117763/2022
• HELIO RAIMUNDO DE MORAES COLLARES - Período: 11 a 12/04/2022 - 
GEdoc nº 117430/2022
• MARIA DEUZIANA FONSECA LEÃO - Período: 18/04/2022 - GEDOC nº 117852/2022
• PEDRO PAULO VIEIRA SILVA - Período: 13/04/2022 - GEDOC nº 117475/2022
• PEDRO PAULO VIEIRA SILVA - Período: 18 a 20/04/2022 - GEDOC nº 117887/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 25 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0224/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ALDAIR DE CASTRO JUCA - Período: 12/04/2022 a 14/04/2022 - GEDOC 
nº 117427/2022
• ALDO SERGIO DA SILVA BAIA - Período: 20/04/2022 - GEDOC 
nº 117828/2022
• ALESSIO DO CARMO OLIVEIRA - Período: 04/04/2022 a 07/04/2022 - 
GEdoc nº 117100/2022
• ALLAN RODRIGO DIAS MESQUITA - Período: 19/04/2022 - GEDOC nº 
118016/2022
• ANA MARIA BRAGA DA SILVA - Período: 20/04/2022 - GEDOC 
nº 118373/2022
• CESAR ROGERIO SILVA PINTO - Período: 18/04/2022 a 20/04/2022 - 
GEdoc nº 118080/2022
• DANIEL GAMA GUIZZO - Período: 19 a 20/04/2022 - GEDOC nº 
118304/2022

• ELIANA DOS SANTOS AQUINO - Período: 20/04/2022 - GEDOC 
nº 117918/2022
• ERIKA PATRICIA VASCONCELOS oliVEira - Período: 12/04/2022 a 
13/04/2022 - GEdoc nº 117519/2022
• EVELLYN DOS SANTOS RODRIGUES DO VALLE - Período: 18/04/2022 - 
GEdoc nº 117883/2022
• GILVANdro lUiS dE araUJo - Período: 08/04/2022 a 22/04/2022 - GE-
doc nº 116897/2022
• JAQUELINE DE MORAES ANDRADE - Período: 01/04/2022 - GEDOC nº 
117115/2022
• JOSE MARIA TOCANTINS MELO - Período: 19/04/2022 - GEDOC nº 
117874/2022
• JOSIELDO REIS DO NASCIMENTO - Período: 12/04/2022 a 26/04/2022 
- GEdoc nº 117456/2022
• JULIANA GOMES MARTEL - Período: 18/04/2022 a 20/04/2022 - GEDOC 
nº 118291/2022
• KATIA CRISTINA MELO DO NASCIMENTO - Período: 19/04/2022 - GEDOC 
nº 117861/2022
• LENA VEIGA E SILVA ANDRADE - Período: 12/04/2022 - GEDOC nº 
117555/2022
• LILIANA NAZARETH DOS SANTOS PEREIRA - Período: 25/04/2022 a 
26/04/2022 - GEdoc nº 118437/2022
• LUCAS MELO caMarGo - Período: 13/04/2022 - GEdoc nº 118202/2022
• LUCIANA JORGE MORAES SILVA - Período: 18/04/2022 - GEDOC nº 
117701/2022
• LUCIANA MEDEIROS BENTO - Período: 18/04/2022 a 20/04/2022 - GE-
doc nº 117924/2022
• LUIZ DE FRANCA DUARTE - Período: 06/04/2022 a 08/04/2022 - GEDOC 
nº 116884/2022
• MARCELO COUTINHO DA SILVEIRA - Período: 19/04/2022 a 20/04/2022 
- GEdoc nº 117945/2022
• MARCELO COUTINHO DA SILVEIRA - Período: 16/04/2022 a 19/04/2022 
- GEdoc nº 117611/2022
• MARCIA GLICE LAMEIRA ARAUJO LIMA - Período: 14/04/2022 a 
13/05/2022 - GEdoc nº 117719/2022
• MARCIO SARAIVA KALIFFE - Período: 18/04/2022 a 19/04/2022 - GEDOC 
nº 117941/2022
• MARCOS ROBERTO SIQUEIRA ANDRADE - Período: 25/04/2022 - GEDOC 
nº 118493/2022
• MARIA EDUARDA DIAS FONSECA - Período: 18/04/2022 a 22/04/2022 - 
GEdoc nº 117743/2022
• MARLI DE FATIMA LEAO VANZELER - Período: 08/04/2022 - GEDOC nº 
117081/2022
• NELMA REGINA DA SILVA AMARO COSTA - Período: 18/04/2022 a 
22/04/2022 - GEdoc nº 117702/2022
• NILMA DE JESUS FEIO PINHEIRO - Período: 13/04/2022 - GEDOC nº 
118357/2022
• PATRICIA GUEDES DO VALE - Período: 11/04/2022 - GEDOC nº 
117045/2022
• PAULO SERGIO FROTA E SILVA JUNIOR - Período: 18/04/2022 - GEDOC 
nº 117742/2022
• RAISSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES - Período: 18/04/2022 - GEDOC nº 
117805/2022
• RENATA DOS SANTOS FONSECA - Período: 18/04/2022 a 19/04/2022 - 
GEdoc nº 117841/2022
• RODRIGO WERISSON VAZ DE BRITO DE JESUS - Período: 11/04/2022 - 
GEdoc nº 116921/2022
• THAIS SOARES MENDES - Período: 07/04/2022 a 08/04/2022 - GEDOC 
nº 116764/2022
• VITOR LIRA CAVALCANTE DOS SANTOS - Período: 07/04/2022 a 
08/04/2022 - GEdoc nº 117027/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 25 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0228/2022-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 ao servidor abaixo relacionado, licença falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• VALDEMIR DE SÁ NOGUEIRA - Período: 23 a 30/04/2022 - GEDOC nº 
118669/2022
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 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
 Belém, 26 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 1879/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 133713/2021;
coNSidEraNdo a exoneração da servidora ivana Soares feijó, por meio 
da PorTaria Nº 3442/2021-MP/PGJ, publicada no doE de 18/10/2021;
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
Maria EdUarda diaS foNSEca, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, MP.
cPcP-102.3, a contar de 03/11/2021.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1952/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 2800/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo JoÃo faBrÍcio SilVEira fiGUEirEdo, 
ocupante do cargo de Técnico em informática, lotado no departamento de 
Informática, Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 137, § 1o, alí-
nea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, a contar de 01/05/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 25 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1953/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o nº 
4157/2022, datado de 18/03/2022; e
coNSidEraNdo o deferimento da solicitação constante no expediente 
protocolizado sob o nº 2405/2022,
coNSidEraNdo os termos do art. 3º da PorTaria Nº 1320/2012-MP/
PGJ, que concede gratificação aos servidores que estejam lotados na 
comissão de acompanhamento da Execução de contratos administrativos 
e Convênios, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa WaNdErlEia MarTiNS doS SaNToS, ocu-
pante do cargo de auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Gestão de con-
tratos e Convênios, Gratificação pela participação na Comissão de Gestão 
de Contratos e Convênios, prevista no art. 132, inciso VI, e art. 139, da 
lei Estadual no 5.810, c/c decreto Estadual nº 442/1995, no percentual de 
20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base, até ulterior deliberação 
e enquanto desempenhar suas atividades junto àquela comissão, a contar 
de 11/03/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 25 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1954/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o n.º 3859/2022;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria n.º 1474/2011-MP/PGJ, de 
5/4/2011, publicada no d.o.E. de 8/4/2011, que regulamentou, no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Pará, a concessão da Gratificação de 
Tempo integral aos servidores da instituição,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor efetivo PEdro HENrYQUE PaES loUrEiro dE 
BraGaNÇa, ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotado na as-
sessoria de Comunicação e Imprensa, Gratificação de Tempo Integral, pre-
vista no art. 137, § 1o, alínea “a”, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
a contar de 01/04/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 25 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 789600

extrato da recomendação coNJUNta- MP –3º PJ/Ma/Pc/HU – BeL 
e deFeNsoria PÚBLica do estado do ParÁ
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, por meio do 3º ProMoTor 
dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, HaBiTaÇÃo E 
UrBaNiSMo dE BElÉM e a e dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições institucionais e com arrimo na constituição 
federal de 1988, na lei complementar federal nº 080/1994, na lei fede-
ral nº 8625/93, e nas da leis complementares Estaduais nº 054/2006 e 
057/2006, tornam pública a recomendação, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça, na rua Ângelo custódio, nº 36 – anexo i – térreo 
– cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
destinatário: ao EXMo. Sr. PrEfEiTo dE BElÉM o VETo iNTEGral ao 
ProJETo dE lEi MUNiciPal nº 043, de 13 de abril de 2022, para garantir 
a prerrogativa exclusiva do Executivo Municipal e a qualidade técnica e 
política da ordem urbanística, evitando-se o risco de séria instabilidade e 
perigoso precedente.
referente: Procedimento administrativo no 000176-113/2013- 3º PJ/Ma/Pc/HU
data: 20 de abril de 2022
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 789603
extrato da Portaria Nº 008/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, 
com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo, através da PorTaria Nº 
008/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova 
aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 008/2022-MP/PJcP
Objeto: fiscalizar o cumprimento de medida socioeducativa em meio aber-
to em concórdia do Pará no ano de 2022.

Protocolo: 789584
extrato da Portaria Nº 009/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal Nogueira, 
com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no 
art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo, através da PorTaria Nº 
009/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova 
aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 009/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a política pública de saúde mental voltada à saúde 
mental de crianças e adolescentes, especialmente usuários de álcool e dro-
gas, no ano de 2022/2023 no município de concórdia do Pará.

Protocolo: 789586
extrato da Portaria Nº 0010/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal 
Nogueira, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do inquérito civil Público, através da PorTaria 
Nº 0010/2022-MP/PJcP, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, 
Bairro Nova aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 010/2022-MP/PJcP
Objeto: Apurar a ocorrência de improbidade administrativa enquadrável na 
lei n° 8.429/92, concernente a eventual dano ao erário municipal decor-
rente de gastos efetuados com pagamento de salário sem contraprestação 
laboral a Eliakim campos rodrigues, e de colher os elementos necessários 
ao ajuizamento da ação judicial cabível, ou suficientes para a promoção de 
arquivamento do procedimento investigatório.

Protocolo: 789588
eXtrato da Portaria Nº 017/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000073-111/2021
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGia-
NE BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000073-111/2021, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça do consumidor, situada na rua Ângelo custódio, nº 36, 
anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000073-111/2021-MP/1ªPJ/dc
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000073-111/2021-MP/1ªPJ/dc com o objetivo de acompanhar o eventual 
cumprimento das boas práticas higiênico-sanitárias dos alimentos comer-
cializados nos restaurantes localizados na ilha do combu, tendo em vista 
que ações realizadas por órgãos fiscalizadores, constataram a inobservân-
cia de algumas determinações estabelecidas na legislação consumerista.
Belém, 25 de abril de 2022
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 789625
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 002/2022 
o Município de abaetetuba/Pa, através da comissão Permanente de licitação 
torna público que realizará licitação na Modalidade Tomada de Preço do Tipo 
Menor Preço Global, regime de empreitada por preço global. objeto: constru-
ção da Emeif Bom Jesus, com duas Salas de aula - Na localidade rio Maraca-
pucu Miri. o certame será realizado no dia 16/05/2022, às 10:00hs na sala da 
comissão Permanente de licitação (cPl), sito a rua Siqueira Mendes, 1359, 
Bairro centro - abaetetuba/Pa. o Edital está à disposição dos interessados 
nos endereços (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao), no Portal da Prefei-
tura de abaetetuba (https://www.abaetetuba.pa.gov.br), via e-mail (licita2@
abaetetuba.pa.gov.br) ou na Sala da cPl no horário de 08 às 14h. Jefferson 
Felgueiras de carvalho - secretário de educação, cultura e desporto.

toMada de PreÇo Nº 003/2022 
o Município de abaetetuba/Pa, através da comissão Permanente de li-
citação torna público que realizará licitação na Modalidade Tomada de Preço 
do Tipo Menor Preço Global, regime de empreitada por preço global. objeto: 
construção da Emeif São José, com duas Salas de aula - Na localidade iga-
rapé São José. o certame será realizado no dia 19/05/2022, às 10:00hs na 
sala da comissão Permanente de licitação (cPl), sito a rua Siqueira Mendes, 
1359, Bairro centro - abaetetuba/Pa. o Edital está à disposição dos inte-
ressados nos endereços (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao), no Portal 
da Prefeitura de abaetetuba (https://www.abaetetuba.pa.gov.br),  via e-mail 
(licita2@abaetetuba.pa.gov.br) ou na Sala da cPl no horário de 08 às 14h. 
Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Educação, 
cultura e desporto.

Protocolo: 789701

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorrente: Pregão eletrônico nº 017/2021-PMa-srP. contratante: Pre-
feitura Municipal de abaetetuba/ fundo Municipal de Saúde. objeto: Termo 
aditivo de Prorrogação de Prazo para contratação de Empresa Especializada 
de Bioquimica e Hematologia, com fornecimento de reagentes e com Ma-
nutenção corretiva e Preventiva, Para realização dos Procedimentos labo-
ratóriais no laboratório central, em regime de comodato, Para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de abaetetuba/Pa. 
origem: contrato nº 2021/0169-cpl. contratado: ortomédica distribuidora 
de Produtos ortopédicos e Hospitalares ltda, cNPJ: 14.229.621/0001-56. 1º 
Termo aditivo referente a Prorrogação de Prazo contratual por mais 06 (seis) 
meses,a partir de 07 de abril de 2022 a 07 de outubro de 2022, nos termos 
art. 57, ii, § 2º da lei 8.666/93. charles cesar tocantins de souza - se-
cretário Municipal de saúde.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022-cPL/sesMaB/PMa 

o Município de abaetetuba/Pa, Pará, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público que às 09h do dia 10 de maio de 2022, realizará licitação 
na modalidade pregão, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da lei complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar nº 147 de 07 de agosto 
de 2014, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsi-
diariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma eletrônica, do 
tipo menor preço por item, no modo de disputa aberto, objetivando a contra-
ção de empresa especializada em fornecimento de medicamento e materiais 
hospitalares para atender a demanda de pacientes contemplados sob ordem 
Judicial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/fundo 
Municipal de Saúde. os interessados poderão obter o texto integral do edital e 
todas as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal 
de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comissão Per-
manente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetuba, situada 
à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cEP: 68440-000, no horário de 8h às 
14h, em dias de efetivo expediente. charles cezar tocantins de souza - 
secretário Municipal de saúde de abaetetuba.

Protocolo: 789704

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022-Pe-PMa
objeto: contratação de Pessoas Jurídicas para fornecimentos de objetos des-
cartáveis, produtos químicos para higienização, limpeza e desinfecção, EPi´s, 
utensílios e permanentes, para atender as necessidades das atividades do 
Matadouro Municipal e Mercados Municipais, pelo período de 12 (doze) me-
ses. Nos termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da 
licitação e julgamento das propostas às respectivas vencedoras. desse modo, 
satisfazendo a lei e ao mérito, por meio da Prefeita Municipal, Excelentíssima 
Sra. francineti Maria rodrigues carvalho, resolve: tornar público a HoMolo-
GaÇÃo do Pregão Eletrônico Nº 011/2022-PE-PMa, supracitado às adjudicatá-
rias: Sebastião Q. ferreira - Me, cNPJ 07.137.759/0001-60, vencedora dos lotes: 
01 (r$ 57.990,00), 02 (r$ 113.132,80) E 03 (r$ 104.790,00); E P. r. l. Pompeu 
- Me, cNPJ 13.823.260/0001-09, vencedora dos lotes: 04 (r$ 202.730,00) e 05 
(r$ 55.740,00), totalizando o valor global do certame de r$ 534.382,80. Fran-
cineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal.

Protocolo: 789699

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

eXtrato de coNtrato
coNtrato N° 1.511/2022

PreGÃo PreseNciaL N.º 005/2022/PMa
Parte: o MUNiciPio dE afUá/fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE e a Empresa 
clEaNorTE coMÉrcio E SErViÇoS dE HiGiENiZaÇÃo lTda-EPP. objeto 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo PErTiNENTE Para o forNEciMENTo 
dE MaTEriaiS QUÍMicoS Para aTENdEr o ProGraMa do dEParTaMENTo 
dE aÇÕES BáSicaS da ViGilÂNcia EM SaÚdE E coNTrolES dE doENÇaS 
da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE afUá, No aNo dE 2022. Valor: r$ 
691.200,00 (Seiscentos e noventa e um mil e duzentos reais).
Vigência: 21/04/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: HeNriQUe saNdro LoPes da cUNHa

coNtrato N° 1.500/2022
PreGÃo PreseNciaL N.º 003/2022/PMa

Parte: o MUNiciPio dE afUá/ PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a Em-
presa r. V. T. aMoriM - ME. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
PErTiNENTE Para o forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS E MaTE-
riaiS dE HiGiENE E liMPEZa Para aTENdEr o GaBiNETE do PrEfEiTo, 
SEcrETariaS MUNiciPaiS E oUTroS ÓrGÃoS dESTa PrEfEiTUra, dUraN-
TE o aNo dE 2022. Valor: r$ r$ 257.233,32 (duzentos e cinquenta e sete 
mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).
Vigência: 20/04/2022 à 31/12/2022.
ordenadora de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo

Protocolo: 789706

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 7/2022-001 
a comissão Permanente de Licitação do Município de aUrora do Para/
Pa, por meio da Presidente, informa o adiamento da sessão agendada em 
sessão anterior do dia 20/04/2022, que seria o retorno para 28/04/2022 às 
09:00, para o dia 05/05/2022 às 09:00 no auditório da Assistência Social lo-
calizado na rua coité, centro para continuação do certame licitatório. Vilani 
cristina santos Preste - Presidente da comissão.

retiFicaÇÃo 
o Município de aurora do Para/Pa, por meio da Pregoeira, retifica a data 
de abertura do processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP n° 
039/2022. objeto: contratação de empresa especializada no preparo, forne-
cimento e distribuição de produtos de padaria como (pães, salgados, rosqui-
nhas, quitutes e etc.) para atender as necessidades da secretaria municipal de 
administração do município de aurora do Para/Pa.Publicada no d.o.U, seção 
3, n° 76 pagina 281, data 25/04/2022, doE/Pa  n° 34.944 página: 81, data: 
25/04/2022 e diário do Pará data: 25/04/2022. oNde se LÊ: 06 de maio de 
2022 às 08:30hs. Leia-se: 09 de maio de 20212 às 08:30hs. Permanecendo 
inalterada as demais informações contidas na publicação anterior. antonia 
tassila Farias de araújo - Pregoeira.

Protocolo: 789707

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 018/2022-PMc/rePUBLicaÇÃo 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contratação de Empresa 
Para aquisição de Materiais Elétricos Para uso na manutenção da ilumina-
ção Pública do Município de Cametá/Pa, conforme especificações e defini-
ções mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.
br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 09 de maio de 2022 às 09h00min (horário 
de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa 
cassiano - Prefeito.

aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 022/2022 - seMed 

a Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de educação/
Fundo Municipal de educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. 
desenv. Ens. fund. Val. Magist. fUNdEB cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-
95, com base no art. 24, inciso X da lei federal 8.666/93, aUToriZa E raTi-
fica a diSPENSa de licitação cujo objeto: locação de imóvel destinado Para 
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funcionamento da emef Professora Maria Eduarda Goudinho - Travessa da 
olaria, Bairro Matinha, Nesta cidade de cametá/Pa, para atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de Educação/administração Pública Municipal, 
em favor de Emerson luis Sá Moreira- cPf Nº 029.484.112-11. Valor Mensal: 
R$ 4.000,00. Data da Ratificação: 14/04/2022. enio e carvalho, ordena-
dor de despesas.

eXtrato de coNtrato. 
disPeNsa Nº 022/2022 - seMed. 

objeto: locação de imóvel destinado Para funcionamento da Emef Professo-
ra Maria Eduarda Goudinho - Travessa da olaria, Bairro Matinha, Nesta cidade 
de cametá/Pa, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação/administração Pública Municipal. coNTraTo Nº 01.dl.022/2022. con-
tratante: Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de Educação/
fundo Municipal de Educação, cNPJ nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. 
desenv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-
95. contratado: Emerson luis Sá Moreira - cPf nº 029.484.112-11. Valor 
Mensal: R$ 4.000,00. Vigência: 14/04/2022 à 14/04/2023. ordenador: enio 
de carvalho, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 789711

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licita-
tório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 
037/2022/PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para 
Eventual aquisição de luminárias com Tecnologia de led, Para iluminação 
das Vias Públicas, do Município de castanhal-Pa, Por Um Período de 12 Meses, 
a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propos-
tas de Preços e início da etapa de lances no dia 09/05/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro da silva 
andrade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 789713

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 003/2022 - UasG: 980451 
objeto: registro se Preços para contratação de empresa especializada, para 
fornecimento de recarga gás liquefeito de petróleo apresentado envasado em bo-
tijões de 13 kg, para atender as necessidades das Secretarias, fundos Municipais 
do Município de colares/Pano Município de colares. abertura: 10/05/2022, às 
10:00hs, local: www.comprasgovernamentais.gov.br. aquisição do Edital: Site 
do Compras Governamentais, Tcm/Pa e Portal da Transparência.

PreGÃo eLetrÔNicosrP Nº 004/2022 - UasG: 980451 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimen-
tícios que irão compor o cardápio na modalidade aulas presenciais para atendi-
mento dos alunos matriculados na rede Pública Municipal e Estadual de ensino 
para o Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE), referente ao exercício 
de 2022, estando a mesma consolidada com todos os subprogramas repassado 
conforme censo escolar  (Educação infantil, Ensino fundamental, Ensino Médio, 
creche, EJa, aEE e Quilombola) atendidos pela Prefeitura Municipal de colares e 
Programa Estadual de alimentação Escolar - PEaE/Pa, no Município de colares. 
abertura: 09/05/2022, às 10:00hs, local: www.comprasgovernamentais.gov.br. 
aquisição do Edital: Site do compras Governamentais, Tcm/Pa e Portal da Trans-
parência. Maria Lucimar Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 789717

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de deseNVoLViMeNto 
sociaL de cUrioNÓPoLis

eXtrato do coNtrato Nº 20220204
oriGeM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 04/2022-SEMUdES - coNTra-
TaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE dESENVolViMENTo Social - coNTra-
Tada: criaTiVE MUSic lTda - oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa coM 
dirEiTo dE EXclUSiVidadE Para rEPrESENTaÇÃo arTÍSTica da caNTora 
MidiaN liMa Para aPrESENTaÇÃo No dia 08 dE Maio dE 2022 EM coMEMo-
raÇÃo ao 34º aNiVErSário da cidadE dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: 
r$92.000,00 (NoVENTa E doiS Mil rEaiS) - ViGÊNcia: 31 dE MarÇo dE 
2022 a 31 dE Maio dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 31 dE MarÇo dE 2022.

Protocolo: 789709

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ELDORADO DO CARAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de eLdorado dos caraJas
aViso de LicitaÇÃo

o Município de eldorado dos carajás, por intermédio da Prefeitura Muni-
cipal de Eldorado do carajás Torna pública a licitação Menor Preço por lote 
Global  conforme, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste edital. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsi-
diariamente, e demais legislações vigentes a coNcorrÊNcia PUBLica de 
Nº 2/2022-001  PMec.  objeto: contratação de empresa para construção 
da 1º etapa das obras (Bloco 01 e Bloco 02) totalizando um total de 1.186,27 
m2, sendo o 621,40 m2 correspondente ao bloco 01 (unidade de pronto aten-
dimento com recepção, consultório, salas de apoio, conforto e higiene de fun-
cionários) e 564,87 m2 correspondendo ao bloco 2 (recepção principal, diag-
nostico por imagem, laboratório, conforto e higiene dos funcionários e setor 
administrativo) Tais blocos são referentes a construção de um hospital muni-
cipal de pequeno porte com atendimento de media  complexidade de Eldorado 
do carajás /Pa conforme convenio de nº 18/2022 Processo nº 2022/189899 
por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Publica -SESPa e Prefeitu-
ra Municipal de Eldorado do carajás. abertura 02/06/2022 08hs 00min. o 
mesmo encontra disponível nos site do TCM-PA  e Portal da Transparência e 
Prefeitura municipal de Eldorado dos carajás https://www.eldoradodocarajas.
pa.gov.br/portal-da-transparencia, Maria Nilda Pereira Neves Presidente da 
comissão permanente de Licitação.

Protocolo: 789719

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de coNtrato 

coNcorrÊNcia N° 001/2022 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para recuperação de 195 
Quilômetros de Estradas Vicinais no Município de floresta do araguaia/Pa, 
Conforme Convênio nº 107/2021/SETRAN. Contratante: Prefeitura de Floreta 
do araguaia. contrato nº 125/2022. contratada: Se Serviços de construtora 
e Projetos Eireli, cNPJ: 35.204.997/0001-86. Valor: r$ 4.722.721,92 (quatro 
milhões setecentos e vinte e dois mil setecentos e vinte um real e noventa 
e dois centavos). Vigência: 14/04/2022 a 14/09/2022. Contratos na íntegra 
disponíveis no endereço eletrônico: www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/cate-
goria/licitacoes.

Protocolo: 789725

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico PreGÃo

 eLetroNico: Nº Pe 09/2022-PMGP 
objeto: registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa 
para prestação dos serviços de transporte escolar com a utilização de veículos 
tipo ônibus, micro-ônibus, PicKUP e embarcações, com condutor; destinados 
ao transporte terrestre e fluvial de alunos das unidades de ensino da rede mu-
nicipal, zonas urbana e rural, em estradas pavimentadas, não pavimentadas, 
no município de Goianésia do Pará. contratante: Secretaria Municipal de Edu-
cação, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04. coNTraTadaS: BM locacoES EirE-
li, cNPJ: 20.548.634/0001-90, contrato nº 20220165, valor r$ 757.954,56; 
PlaNETa TraNSPorTES EirEli, cNPJ: 16.684.493/0001-66, contrato nº 
20220164, valor r$ 7.115.786,80. data de assinatura: 25/04/2022. Lindo-
mar Pereira de souza, secretário Municipal e educação.

Protocolo: 789733

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 4º termo aditivo de prazo de 01/04/2022 a 31/08/2022, ao contrato 
nº 20200135, oriundos da Concorrência nº 3/2019-02-PMGP. Espécie: 4º ter-
mo aditivo de prazo de 01/04/2022 a 31/08/2022, ao contrato nº 20200305, 
oriundos da Concorrência nº 3/2020-01-PMGP. Francisco david Leite ro-
cha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 789735
ratiFicaÇÃo

iNeXiGiBiLidade Nº 6-2022-002-PMGP 
objeto: contratação de empresa especializada para a elaboração e acompa-
nhamento processual, em todos os graus de jurisdição, de ação judicial com 
o fito de apurar e reaver as deduções inconstitucionais realizadas pela união 
nos repasses mensais das cotas do fPM - fundo de Participação dos Municí-
pios, tendo em vista que o repasse feito a menor, com dedução dos valores 
referentes a incentivos fiscais (PIN, PROTERRA, FINOR, FINAM, FUNRES E 
fcEP), representa sistemática violação ao preceito contido no art. 159, i, “B”, 
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“D” E “E”, da Constituição Federal e ao princípio federativo. Data da Ratifi-
cação: 22/04/2022. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.413/0001-13, contrato nº 20220163, valor r$ 0,20 a cada r$ 
1,00 arrecadado, contratada: caSSio Macola SociEdadE iNdiVidUal dE 
adVocacia, cNPJ: 27.671.930/0001-23. data de assinatura. 25/04/2022. 
Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 789754

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

decreto MUNiciPaL Nº 226/2022, de 20 de aBriL de 2022
“declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, mediante in-
denização de benfeitorias, regularização de propriedade, imissão de posse e 
demais direitos relativos, a área e imóvel que indica neste decreto, localizado 
no Município de Ipixuna do Pará e dá outras providências”.
o PreFeito MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - estado Pará, o excelen-
tíssimo sr. arteMes siLVa de oLiVeira, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela lei orgânica do Município e em conformidade com o art. 
5º, caput, alínea “i”, e art. 6º do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a assistência pública à saúde da 
população do Município de ipixuna do Pará, garantindo o melhoramento da 
estrutura disponível;
coNSidEraNdo a importância também de ampliar a infraestrutura da rede mu-
nicipal de saúde, visando o aprimoramento de tão relevante serviço público;
coNSidEraNdo que o Município de ipixuna do Pará, não dispõe de imóvel 
próprio localizado em fácil acesso que pudesse sediar o primeiro Hospital Pú-
blico Municipal;
coNSidEraNdo ainda, o disposto nos art. 2º, art. 5º, alínea “g”, art. 6º e o 
art. 7º do decreto-lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
decreta:
Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação me-
diante indenização, o imóvel com suas benfeitorias, acessões e outros aces-
sórios, com área construída de 1.451,00m², com área de terreno medindo 
68,00m (sessenta e oito metros) de frente e fundo com 80,00m (oitenta 
metros) pelas laterais esquerda e direita, correspondente à área total de 
5.440,00m², localizado à rua Ulisses Guimarães, s/nº, Bairro Vila Nova, cEP 
68637-000, no Município de ipixuna do Pará, que abriga as instalações do 
Hospital e Maternidade Santa clara neste Município, conforme Bci em anexo, 
que faz parte deste decreto.
§ 1º. integram como parte indissociável desta desapropriação, os móveis, 
utensílios, equipamentos médicos, instrumentos hospitalares, constantes nos 
inventários de bens de propriedade particular, que integram o conteúdo ex-
propriatório deste ato.
§ 2º. As medidas e confinantes da área mencionada no caput deste artigo, 
dar-se-á através do competente croqui ou memorial descritivo da área, a ser 
feito por profissional habilitado.
Art. 2º. A área e suas edificações declarada de utilidade pública destinar-se-á 
a sediar o primeiro Hospital Público Municipal de ipixuna do Pará, localizado 
no endereço referendado no caput do art. 1º, incorporando-o à rede municipal 
de saúde, devendo ter a regularização da propriedade em nome do Município.
art. 3º. a posse/propriedade do imóvel referido no caput do art. 1º deste 
decreto, é atribuída ao Hospital e Maternidade Santa clara lTda, portador 
do cNPJ nº 04.436.817/0001-68, conforme Bci existente nos assentos da 
Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará.
art. 4º.  a desapropriação do imóvel previsto neste decreto, dar-se-á por via 
administrativa ou judicial, nos termos do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941.
art. 5º. fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a promover todas 
as medidas necessárias para a desapropriação, utilizando como parâmetro o 
valor de mercado, com a devida avaliação por profissional habilitado, com vis-
tas à indenização das benfeitorias existentes no imóvel, diante da localização, 
e possibilitar o efetivo registro do terreno/imóvel em nome do Município de 
ipixuna do Pará junto ao cartório de registro de imóveis competente.
art. 6º. as despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de dota-
ções orçamentárias próprias, e suplementares se necessário.
art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, 20 de abril de 2022.
arteMes siLVa de oLiVeira

Prefeito Municipal
Protocolo: 789784

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JURUTI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JUrUti
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Juruti/Pa torna público aos interessados que 
realizará licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 001/2022, objeti-
vando a contratação de empresa especializada para a construção do Estádio 
Municipal de Juruti, em atendimento ao convênio FDE nº 010/2022 firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Juruti e a Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Administração, conforme condições previstas no termo de referência 

e seus anexos, que integram o edital. abertura: 27/05/2022, às 09:30hs. 
a retirada dos Editais e seus anexos encontram-se disponíveis na Sala de 
licitações, sito a rodovia Translago, Pa 257, KM 01, s/nº, Bairro Nova Jeru-
salém, cEP: 68.170-000, Juruti - Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de 
segunda a sexta, ou pelo site (www.juruti.pa.gov.br) e no GEoBraS-TcM/
Pa. informações: E-mail: cpljuruti2021@gmail.com. cosme sousa Ferreira 
- Presidente da cPL.

Protocolo: 789788

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MÃE DO RIO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
objeto: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
e construção civil, objetivando a construção de três pontes de concreto na 
sede do município de Mãe do Rio - Pa. Em conformidade com o convênio 
52/2022-SEdoP, projeto básico, planilha orçamentaria, memorial descriti-
vo e cronograma físico-financeiro. Para atender as necessidades da Prefei-
tura Municipal. Na Modalidade: Tomada de preço nº 2/2022-00004. Ven-
cedor (es): arf construções e Engenharia EirEli, inscrita no cNPJ sob o 
nº17.766.552/0001-08, com o valor total de r$1.696.705,09. Vencedor(as) 
desse certame nos termos da ata de Sessão de julgamento, o seu objeto. 
Homologo e adjudico a licitação na forma da lei nº8.666/93 - Jose Villeigag-
non rabelo oliveira. em 20 de abril de 2022.

Jose Villeigagnon rabelo oliveira
Prefeito Municipal

eXtrato de coNtrato
origem: Tomada de Preço nº 2/2022-00004. contrato nº 20220273. con-
tratante: Prefeitura Municipal de Mãe do rio - Pa, cNPJ nº05.363.023/0001-
84. contratada(o): arf construções e Engenharia EirEli, Valor de 
R$1.696.705,09. Vigência do contrato: 20/04/2022 a 20/04/2023. Data de 
assinatura: 20/04/2022.

Joao Victor da silva castro
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 789791

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Termo de Homologação referente ao ToMada dE PrEÇoS Nº 005/2022-cEl/
SEVoP/PMM, Processo n° 3.371/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa doS 
QUadroS dE diSTriBUiÇÃo E dE coMaNdo do HoSPiTal MUNiciPal dE 
MaraBá - HMM, localiZado Na folHa 17, Bairro NoVa MaraBá, No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Ho-
mologado a empresa airES arQUiTETUra E ENGENHaria ElETrica lTda, 
cNPJ: 03.272.575/0001-51, vencedora com o Valor ToTal: r$ 417.825,41. 
assinatura: em 26/04/2022, secretário Municipal de obras - FÁBio car-
doso Moreira - secretário.

Protocolo: 789804

coNtrato adMiNistratiVo Nº 227/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 23.520/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 055/2021-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato: 
contratação de empresa de engenharia para reforma nos blocos do pronto 
socorro, administração, lavanderia, cozinha e cirúrgico do hospital munici-
pal de marabá, localizado na avenida ve-2, folha 17, bairro nova marabá, 
no município de marabá/pa, de acordo com especificações técnicas planilha 
de quantidades e demais anexo do edital. Empresa: aTHENaS iNcorPo-
radora, EMPrEENdEdora E SErViÇoS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o Nº23.378.600/0001-93, Valor: r$1.683.109,32 (Um milhão, seiscentos 
e oitenta e três mil, cento e nove reais e trinta e dois centavos). Dotações 
orçamentárias: 10 122 0012 1.012 infraestrutura da Secretaria Municipal 
de Saúde; Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 - obras e instalações. daTa 
da aSSiNaTUra 13 de abril de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário 
Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 789811

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 231/2022/seMad 

Processo administrativo nº 6.730/2022/PMM, autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preço nº 024/2022/cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
fornecimento de lanche para a Secretaria Municipal de agricultura-SEaGri; 
Empresa: dEliciaS E SaBorES lTda, cNPJ: 29.490.960/0001-69; Valor 
r$ 35.650,00 (Trinta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), assinatura 
20/04/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário 
de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 235/2022/seMad 
Processo administrativo nº 4.213/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 021/2022/cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 138/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de material e 
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pinto caipira para o fomento da cadeia de avicultura no município de ma-
rabá; Empresa: ElETroforTE coMErcio E iNcorPoraÇÕES EirEli, ins-
crita no cNPJ sob nº 09.271.706/0001-62; Valor r$ 46,788,00 (Quarenta e 
seis mil, setecentos e oitenta e oito reais), Assinatura 25/04/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 236/2022/seMad 
Processo administrativo nº 4.213/2022-PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 021/2022/cPl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 139/2022-cPl/PMM, objeto: aquisição de material e 
pinto caipira para o fomento da cadeia de avicultura no município de mara-
bá; Empresa: SÓ raÇÕES diSTriBUidora lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
20.852.537/0001-97; Valor r$ 265.000,00 (duzentos e sessenta cinco mil 
reais), Assinatura 25/04/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton de Medei-
ros, secretário de administração.

Protocolo: 789813

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

retiFicaÇÃo
termo de Homologação referente ao PreGÃo (srP) Nº 009/2022-ceL/
seVoP/PMM - PreseNciaL, Processo n° 3.192/2022-PMM objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇo EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ciMENTo Para USo GEral 
cP ii f-32 Saco dE 50 KG, Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE 
ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP, conforme Edital e seus anexos; adju-
dicado e Homologado as empresas: G l fEiToSa coMErcio E SErViÇoS 
dE iNforMaTica lTda, cNPJ: 13.497.781/0001-13, vencedora do item 01 
no onde se lê: valor total de  r$ 313.500,00, Leia-se: valor total de  r$ 
321.000,00, e a empresa: S c S coM dE MaT coNSTrUÇÃo E SErViÇo 
EirEli, cNPJ: 23.688.847/0001-06, vencedora do item 02 no onde se lê: 
valor total de  r$ 104.475,00, Leia-se: valor total de  r$ 106.975,00. Valor 
GloBal r$ 427.975,00 assinatura: em 01/04/2022, secretário Municipal 
de obras - Fábio cardoso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
retiFicaÇÃo

ata de registro de Preços n° 040/2022/ceL/seVoP/PMM. origem: 
PreGÃo (srP) Nº 009/2022-ceL/seVoP/PMM - PreseNciaL, Pro-
cesso n° 3.192/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇo EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE ciMENTo Para USo GEral cP ii f-32 Saco dE 50 KG, Para aTEN-
dEr a SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS - SEVoP, as 
empresas: G l fEiToSa coMErcio E SErViÇoS dE iNforMaTica lTda, 
cNPJ: 13.497.781/0001-13, vencedora do item 01 no onde se lê: valor total 
de  r$ 313.500,00, Leia-se: valor total de  r$ 321.000,00, e a empresa: S 
c S coM dE MaT coNSTrUÇÃo E SErViÇo EirEli, cNPJ: 23.688.847/0001-
06, vencedora do item 02 no onde se lê: valor total de  r$ 104.475,00, 
Leia-se: valor total de  r$ 106.975,00. Valor GloBal r$ 427.975,00 assi-
natura: em 01/04/2022, secretário Municipal de obras - Fábio cardoso 
Moreira - secretário.

Protocolo: 789808

aViso de reVoGaÇÃo
Processo Nº 22.135/2019-PMM, toMada de PreÇos Nº 050/2019-
ceL/seVoP/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE PiSTaS laTEraiS No 
crUZaMENTo daS Br-230 E Br-155, localiZada Na ENTrada do KM 6, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. o Secretário Municipal de Viação e obras Pú-
blicas, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 49, 
caput, da lei nº 8.666/93, por interesse da administração, resolve: revogar 
em todos os seus termos o ProcESSo Nº 22.135/2019-PMM, ToMada dE 
PrEÇoSco Nº 050/2019-cEl/SEVoP/PMM. Marabá/Pa, 26 de abril de 2022. 
Fábio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 789829

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de seGUraNÇa iNstitUcioNaL

eXtrato ao coNtrato Nº 217/2022/sMsi 
Processo administrativo nº 963/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 008/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 036/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: contratação 
de empresa para fornecimento de licenças do software autodesk autocad, ar-
chitecture engineering & construction collection ic commercial new single-user 
eld annual sub.

eXtrato ao coNtrato Nº 226/2022/sMsi 
Processo administrativo nº 24.358/2021-ceL/seVoP/PMM, autua-
do na modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 062/2021-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 100/2021-cEl/SEVoP/PMM, objeto: 
fornecimento de Marmitex, para atender às necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança institucional - SMSi - e seus órgãos adidos; Empresa: 
dEliciaS E SaBorES lTda inscrita sob o cNPJ: 29.490.960/0001-69; Valor 
r$ 334.646,80 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis 
reais e oitenta centavos), Assinatura 25/04/2022, Vigência: 31/12/2022. 
Jair Barata Guimarães secretário de segurança institucional.

Protocolo: 789815

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 160-2022/cPL 
Beneficiário - MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES 
do coMÉrcio de Mercadorias eireLi, inscrita no cNPJ sob no 
35.334.877/0001-01, vencedora do lotes: 01 e 02 perfazendo o valor total 
de r$ 239.979,80 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e 
nove reais e oitenta centavos), Vigência da Ata: 12 meses a partir da assi-

natura. oriunda Pregão Presencial nº 027-2022-cPl/PMM. Processo licita-
tório nº 4.395/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para aTENdEr o ProJETo 
dE HidroPoNia da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra. Marabá 
26/04/2022 - Jose Nilton de Medeiros - secretário Municipal de admi-
nistração - seMad- Portaria nº 011/2017-GP.

Protocolo: 789826

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo

ata de reGistro de PreÇo Nº 147-2022/cPL 
Beneficiário - BUNKer coMerciaL Ltda, inscrita no cNPJ sob 
nº 03.213.418/0001-75, vencedora do item: 01 perfazendo o valor to-
tal de R$ 53.700,00 (Cinquenta e três mil setecentos reais), ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇO Nº 148-2022/CPL, Beneficiário - BIOTECNO INDUSTRIA E 
coMErcio lTda, inscrita no cNPJ sob nº 04.470.103/0001-76, vencedora 
do item: 02 perfazendo o valor total de r$ 306.600,00 (Trezentos e seis mil, 
seiscentos reais), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 149-2022/CPL, Benefici-
ário -  PrEGWEB lTda, inscrita no cNPJ sob nº 27.114.845/0001-64, vence-
dora do item: 03 perfazendo o valor total de r$ 127.393,00 (cento e vinte e 
sete mil , trezentos e noventa e três reais). Vigência da Ata: 12 meses a partir 
da assinatura. oriunda Pregão SrP Eletrônico nº 013-2022-cPl/PMM. Proces-
so licitatório nº 2.325/2022-PMM. objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE cÂMaraS friaS Para arMaZENaMENTo dE VaciNaS 
E MEdicaMENToS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. Marabá 26/04/2022 
- Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 307/2022-GP.

Protocolo: 789827

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 232/2022-seMad

Processo administrativo nº 5.519/2022/PMM, autuado na modalidade 
adesão a ata de registro de Preços nº 018/2022/PMM, originada a partir 
do Processo administrativo N° 28.764/2021-PMM, autuado na modalidade de 
Concorrência (SRP) N° 018/2021-CEL/SEVOP/PMM, objeto: CONTRATAÇÃO 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo, 
coM QUiloMETraGEM liVrE, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do GaBi-
NETE do PrEfEiTo; Empresa: l.i. dE SoUSa SErViÇoS - ME, inscrita sob 
o CNPJ: 07.500.217/0001-00; Assinatura 25/04/2022 Vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 789821

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 043/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 7.226/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 10/05/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE UTENSÍlioS dE coZiNHa, ElETrodoMÉSTicoS, ElETrÔ-
NicoS E MoBiliário EM GEral Para SUPrir aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. UaSG: 
927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, infor-
mações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, 
folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-
060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min 
e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. 
Marabá (Pa), 25/04/2022.

LUciMar da coNceiÇÃo costa de aNdrade
Pregoeira cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de aBertUra de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022-cPL/PMM 
Processo Nº 6.985/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 10/05/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS MaNiPUladoS BáSicoS E SUJEiToS a 
coNTrolE ESPEcial, Para aTENdEr a dEMaNda do cEi, criMU, E HoS-
PiTaiS ViNcUlado ao fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE. UaSG: 927495. Ín-
tegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: 
Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 
26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, 
Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 
14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá 
(Pa), 26/04/2022.

raPHaeL cota dias
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 831/2022-GP
Protocolo: 789823

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato ao coNtrato Nº 224/2022/seVoP 
Processo administrativo nº 29.527/2021 - PMM, autuado na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 087/2021-cEl/SEVoP/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 025/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição 
de Eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Viação e obras Públicas - SEVoP. Empresa:  V G dE SoUSa fErrEira - 
cNPJ: 23.912.114/0001-03; Valor r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos re-
ais), Assinatura 26/04/2022 Vigência: 31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, 
secretário de obras.

Protocolo: 789819
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QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 002/2018-FMs 

Processo administrativo n° 4895/2018 -PMM, adesão n° 008/2018-SMS, 
objeto do contrato original: a contratação de empresa especializada para loca-
ção, instalação e manutenção de usina geradora de oxigênio - PSA, com no míni-
mo 93% de pureza, manutenção da rede de gases e de vácuo e o fornecimento 
de cilindros, com comodato, tanto par oxigênio como ar comprimido, para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no município de 
Marabá, Estado do Pará. EMPrESa: TroPical iMPorT. E SolUÇÕES EM GaSES 
MEd. E iNdUST. EirEli, pessoa jurídica de direito privado interno, devidamente 
inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 11.501.268/0001-23. 
objeto do aditivo: prorrogar o prazo do contrato original Nº 002/2018 - fMS/
PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 22/04/2022 até 
19/04/2023. daTa da aSSiNaTUra: 20 dE aBril dE 2022. Luciano Lopes 
dias secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 789831

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 001.2022.PMM.sedUrB 
Órgão: Município de Mocajuba/Secretaria Municipal de desenvolvimento Ur-
bano e Meio ambiente. objeto: Execução de Serviços de reforma do Hospital 
Municipal Maria do carmo Gomes no Município de Mocajuba/Pa. data, Hora 
e local de abertura: 12 de Maio de 2022 às 11h00mm, na Sala da divisão 
de licitação, localizada no prédio sede da Prefeitura, sito à rua Siqueira Men-
des, 45, centro, Mocajuba/Pará. Edital e informações: de 2ª a 6ª feira (dias 
úteis), das 08h00mm às 12h00mm, na Sala da divisão de licitação, situada 
no mesmo endereço supracitado, onde o Edital poderá ser obtido isento de 
qualquer taxa, mediante apresentação de mídia (cd-r ou dVd-r) virgem ou 
Pen Drive, pelo interessado que se identificar, através de preenchimento de 
formulário próprio do órgão. rosivaldo de Barros oliveira - secretário 
Municipal de desenvolvimento Urbano e Meio ambiente/renan reis 
Lira - Presidente da cPL/PMM.

Protocolo: 789835

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
aViso de reVoGaÇÃo

aViso de reVoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico 010/2022-srP
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, no uso 
das atribuições legais, com fundamento no artigo 49 da lei n° 8.666/93 e 
art. 50, do decreto nº 10.024/19, resolve rEVoGar em todos os seus ter-
mos, por interesse da administração, o processo licitatório tombado sob N° 
P.E-010/2022-SrP.
oBJeto: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de 
empresas para o fornecimento de madeiras para manutenção de bens imóveis 
da Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Municipais de Pacajá-Pa

Pacajá/Pa, 25 de abril de 2022.
aNdrÉ rios de reZeNde

Prefeito Municipal
Protocolo: 789836

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00024 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviço continuado de 
limpeza e conservação, para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino, 
bem como a Secretaria Municipal de Educação. data de abertura: 12/05/2022 
as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 
12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 27/04/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00031 

objeto: Locação de veículos através de: 06 (seis) caminhonetes, 03 (três) veí-
culos utilitários leves, para atender as atividades das Secretarias Municipais de: 
administração e finanças, cultura, desporto e laser, agricultura e Trânsito e 
cidadania deste Município. data de abertura: 11/05/2022 as 09:00 hs. a retirada 
do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na 
sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 27/04/2022. diego 
Guimarães Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 789837

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-008
contratação de empresa para aquisição de materiais de construção em aten-
dimento as unidades administrativas deste município. data e abertura dos 
envelopes: 10/05/2022 horário: 09:00hs.

aViso PreGÃo PreseNciaL
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-009

contratação de empresa especializada em fornecimento de medicamentos 
destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, Unidade Básica 
de Saúde, Postos de Saúde e farmácia Básica, deste Município. data e aber-
tura dos envelopes: 11/05/2022 horário: 09:00hs informações e Editais: Pre-
feitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n centro ou Site:www.tcm.pa.gov.
br - Site: www.picarra.pa.gov.br e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.
com. fone: 94 3422-1341. eder raBeLo-Pregoeiro

Protocolo: 789839

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo 

Prefeitura Municipal de Placas, por intermédio do fundo Municipal de Saúde 
através da sua Pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, o Pregão nº 012/2022. objeto: 
Aquisição de Ambulância tipo A. Tipo menor preço por item. A audiência públi-
ca ocorrerá no dia 10/05/2022, às 08h , no https://comprasgovernamentais.
gov.br/. a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no 
portal da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/. shayane Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial. 

Protocolo: 789841

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022  
Proc. adMiNistratiVo 01603001/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Materiais de Expe-
diente em Geral, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias 
e fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/Pa. abertura: 
06/05/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitapor-
tel2021@gmail.com. MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022  
Proc. adMiNistratiVo 02503001/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que re-
alizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, 
Registro de preço objetivando a futura e eventual Aquisição de gêneros ali-
mentícios para o atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar 
(PNaE), através da Secretaria Municipal de Educação, para contribuir com o 
crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos 
estudantes, por meio da oferta da alimentação escolar e ações de educação 
alimentar e nutricional neste município. abertura: 11/05/2022, às 09:30hs. 
a retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de li-
citações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.
portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022  
Proc. adMiNistratiVo 02803004/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que reali-
zará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, regis-
tro de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Materiais de copa, 
cozinha, Higiene, limpeza e descartável, destinados a suprir as necessidades 
básicas das Secretarias e fundos Municipais Vinculados a Prefeitura Municipal 
de Portel/Pa. abertura: 12/05/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.por-
taldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informa-
ções: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal
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PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022  
Proc. adMiNistratiVo 01304003/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que realiza-
rá licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, registro 
de preço objetivando a futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, 
destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias e fundos Munici-
pais Vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/Pa. abertura: 13/05/2022, às 
09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Mu-
ral de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site 
(www.portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitaportel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 
Proc. adMiNistratiVo 00604001/22

a Prefeitura Municipal de Portel, torna público aos interessados que realiza-
rá licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, tipo menor preço, registro de 
preço objetivando a futura e eventual aquisição de Equipamentos e Suprimen-
tos de informática, destinados a suprir as necessidades básicas das Secretarias 
e fundos Municipais Vinculados a Prefeitura Municipal de Portel/Pa. abertura: 
16/05/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.
com.br ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitapor-
tel2021@gmail.com.

MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL/Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

coNcorreNcia N° 001/2022 - PMP - LicitaÇÃo Nº 3/2022-080201
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, a Excelentíssimo Sr. Vicente de Paulo ferreira oliveira, Prefeito Mu-
nicipal, Homologa o Processo Licitatório na modalidade Concorrência, con-
forme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação, publicado dia 
11/04/2022 no quadro de avisos da prefeitura, tendo como vencedora a Em-
presa: Eco - coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENTo EirEli, inscrita no cNPJ 
nº 02.723.502/0001-76, com o valor total de r$ 1.003.770,93 (um milhão, 
três mil, setecentos e setenta reais e noventa e três centavos).

ViceNte de PaULo Ferreira oLiVeira-Prefeito Municipal

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL/Pa
eXtrato de coNtrato

coNcorreNcia N° 001/2022 - PMP - LicitaÇÃo Nº 3/2022-080201
objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviço de Engenharia 
para Execução dos Serviços de construção de Microestações de Tratamento 
de água para atender as famílias ribeirinhas do Município de Portel/Pa, con-
forme Projetos, Memoriais descritivos e Planilhas orçamentárias, neste muni-
cípio. contratante: Prefeitura Municipal de Portel. Exercício: 2022. contrato: 
20220091. contratada: Eco - coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENTo EirEli, 
cNPJ nº 02.723.502/0001-76. Valor Total: de r$ 1.003.770,93 (um milhão, 
três mil, setecentos e setenta reais e noventa e três centavos). Vigência: 12 
de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

ViceNte de PaULo Ferreira oLiVeira-Prefeito Municipal
Protocolo: 789843

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
retiFicaÇÃo 

Na publicação circulada no dia 26/04/2022 no doe/Pa - Edição 34.946. 
Pág. 154 e Jornal de Grande circulação diário do Pará - caderno economia - B13. 
oNde se LÊ: Concorrência nº 3/2022-001. Tem Como Objeto: Contratação de 
Empresa de Engenharia Para Serviços de Urbanização d orla na cidade de Qua-
tipuru. Conforme Convênio FDE nº 009/2022, celebrado Entre a Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração - Seplad e o Municipio de Quatipuru. 
data da abertura: 27 de maio de 2022. Hora da abertura: 10h00mm. Leia-se: 
Tomada de Preços nº 2/2022-003. Tem como objeto: contratação de Empresa 
de Engenharia Para Serviços de Urbanização da orla na cidade de Quatipuru. 
Conforme Convênio FDE nº 009/2022, Celebrado Entre a Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração - Seplad e o Municipio de Quatipuru.  data da 
abertura: 12 de maio de 2022. Hora da abertura: 10h00mm. o restante perma-
nece inalterado. Maria ruth c. Pereira - Presidente cPL/PMQ.

Protocolo: 789844

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
eXtratos de terMos aditiVos

décimo aditivo ao contrato da tomada de Preço nº 2/2018-002-PMrP 
objeto: Prorrogação de prazo de vigência até 31 de Dezembro de 2021, nos 

termos do art. 57, inciso ii, da lei federal n. 8.666/93 contratada: Texas 
construções e Saneamento ltda contrato adm. nº 20180386.
décimo Primeiro aditivo ao contrato da tomada de Preço nº 2/2018-
002-PMrP Objeto: Prorrogação de prazo de vigência até 30 de Abril de 2022, 
nos termos do art. 57, inciso ii, da lei federal n. 8.666/93 contratada: Texas 
construções e Saneamento ltda contrato adm. nº 20180386.

ProrroGaÇÃo de PraZo de eXecUÇÃo
Prorrogação do prazo de execução da ordem de serviço do contrato 
adm. nº 20180386 até 30 de abril de 2022. Tomada de Preço nº 2/2018-
002-PMrP. objeto: contratação de empresa para a construção do complexo 
esportivo do Bairro Miranda, conforme Convênio nº 086/2018, Processo nº 
2018/231032-SEdoP contratada: Texas construções e Saneamento ltda- 
EPP contratada: Texas construções e Saneamento ltda- EPP

Protocolo: 789845

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico srP Nº 15/2022 
a Prefeitura Municipal de santa Luzia do Pará, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação torna público a abertura do Processo lici-
tatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP 
nº 15/2021 PMSlP, cujo objeto é:  aquisição de Material Permanente com 
Recursos Oriundos de Convênio nº 09/2022, Junto ao Estado do Pará (Secre-
taria Estadual de Saúde) e contrapartida do Município destinado a Equipar 
o Hospital Municipal de Saúde de Santa luzia do Pará. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início 
da etapa de lances no dia 09/05/2022 às 09:30 horas. o Edital estará dispo-
nível nos sites: www.santaluziadopara.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br, a 
partir da data da publicação. edielma ramos canto - Pregoeira.

Protocolo: 789848

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
retiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao Extrato de registro de Preços referente Pregão eletrônico 017/2022, circu-
lada no d.o.U seção 3 pág. 281, terça-feira, 08 de março de 2022; doE/Pa 
pág. 103, terça-feira, 08 de março de 2022 e diário do Pará Pág. B14, terça-
feira, 08 de março de 2022, cujo objeto: aquisição de combustíveis, objeti-
vando atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e fundos Municipais 
de Santa Maria do Pará. oNde se LÊ: a Prefeitura Municipal de Santa Maria 
do Pará/Pa torna público o extrato da ata de registro de Preço 017/2022, 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 007/2022. Leia-se: a Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Pará/Pa torna público o extrato da ata de registro de Pre-
ço 007/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 017/2022. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

eXtrato de coNtrato 
registro de Preços oriundo de Pregão eletrônico nº 009/2022. objeto: aqui-
sição de Tubos de concreto armado e Blocos Vazados, Visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de obras, Urbanismo e Saneamento 
do Município de Santa Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. 
contrato nº 20220126. contratada: NfX do Brasil comercio de Materiais de 
construcao, Servicos e alimentos Eireli, cNPJ 13.005.544/0001-98. Valor: r$ 
354.900,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, novecentos reais). Vigência: 
11/04/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 789849

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
reGistro de PreÇos Para PreGÃo 

PreseNciaL Nº 9/2022-0104001-Pe-srP/PMsat
a Prefeitura Municipal de santo antônio do tauá, por intermédio da co-
missão Permanente de licitação, torna público que às 11h00min (onze Horas) 
do dia 09 (nove) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), realizará sessão 
pública no procedimento rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo PrESENcial 
Nº 9/2022-0104001-PE-SrP/PMSaT, visando o coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral E GáS dE coZiNHa - 
GlP Para aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá, E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS,  conforme Termo refe-
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rência, mediante especificações do edital e seus anexos e de acordo com o 
que determina a legislação vigente.
aBertUra: 09/05/2022 Às 11:00H
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 
da comissão Permanente de licitação, localizada na Praça alcides Paranhos, 
Nº 17, (altos)- centro - Santo antônio do Tauá no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso até a data anterior aquela estipu-
lada para sua abertura, bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal 
dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará 
- TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br, a Sessão será na sala da cPl.

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei
Pregoeira

Protocolo: 789850

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220187 - caroNa Nº arP 019/2022 - contratante: 
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte - contratado iNácio GErMaNo 
SErViÇo dE liMPEZa EirEli objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE EN-
GENHaria ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS SoB dEMaNda, 
coM forNEciMENTo dE MÃo dE oBraS E EQUiPaMENToS, Na MaNUTEN-
ÇÃo PrEdial, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria EXEcU-
TIVA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO - SEMMAS. Vigência: 08/04/2022 
a 31/12/2022 - Valor Global: 92.851,00 (noventa e dois mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais) - data da assinatura: 08/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 789853

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220188 - caroNa Nº arP 019/2022 - contratante: 
FUNdo MUNiciPaL de Meio aMBieNte - contratado a f SaNTiaGo dE 
SoUSa - ME objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPE-
cialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS SoB dEMaNda, coM forNEci-
MENTo dE MÃo dE oBraS E EQUiPaMENToS, Na MaNUTENÇÃo PrEdial, 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria EXEcUTiVa dE MEio 
AMBIENTE E MINERAÇÃO - SEMMAS. Vigência: 08/04/2022 a 31/12/2022 - 
Valor Global: 65.626,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais) 
- data da assinatura: 08/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 789855

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220191 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022 - contratante: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: PrESTado-
ra dE SErViÇoS liarTH - ME - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
aPoio ÀS aÇÕES doS TErriTÓrioS SUSTENTáVEiS No MUNiciPio dE 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Para foMENTo daS aTiVidadES ProdUTiVaS EM 
ProPriEdadES rUraiS adEridaS ao ProGraMa, coNforME coNVENio 
Nº 37/2021-SEDAP, PROCESSO Nº 2021/1343574. Vigência: 25/04/2022 a 
31/12/2022 - Valor Global: r$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil 
reais) - data da assinatura: 25/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 789856

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.014-PMsJa srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.014-PMSJa SrP. 
oNde se LÊ: 22/04/2022 ás 08:00h. Leia-se: 10/05/2022 ás 08:00h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.015-FMs srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.015-fMS SrP. 
oNde se LÊ: 22/04/2022 ás 08:40h. Leia-se: 10/05/2022 ás 08:40h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.016-PMsJa srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.016-PMSJa SrP. 
oNde se LÊ: : 22/04/2022 ás 09:20h. Leia-se: 10/05/2022 ás 09:20h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.017-FMe srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.017-fME SrP. 
oNde se LÊ: 22/04/2022 ás 09:50h. Leia-se: 10/05/2022 ás 09:50h.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.018-PMsJa srP

Matéria publicada no ioePa-34.929, ProtocoLo 783448, Pág. 204 
de 11/04/2022, referente ao: PE/2022.018-PMSJa SrP. oNde se LÊ: 
22/04/2022 ás 10:00h. Leia-se: 10/05/2022 ás 10:00h.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 789857

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
aViso de sUsPeNsÃo

o Município de são Miguel do Guamá-Pa, torna publico a suspensão 
do Pregão eletrônico srP nº 013/2022 cujo objeto é registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização 
e descartáveis, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secreta-
rias e fundos Municipais de São Miguel do Guamá/Pa, para readequação na 
pesquisa de preços e mapa comparativo de preços. a nova data da sessão 
pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados 
anteriormente.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: toMada de Pre-
Ços nº 2/2022-003. objeto: contratação de serviços da obra de conclusão 
da pavimentação asfáltica de vias urbanas (rua Paredão) no Município de São 
Miguel do Guamá-PA nos termos do Convênio nº 850077/2017, celebrado en-
tre o Ministério do desenvolvimento regional e a Prefeitura municipal de São 
Miguel do Guamá/Pa. Vencedor(es): iMPErio PaViMENTaÇÃo E locaÇÕES 
EirEli, com o valor total de r$ 1.297.753,51(Um Milhão, duzentos e Noventa 
e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos). 
Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - PaULo HeNriQUe de 
carVaLHo Vieira. 13 de abril de 2022.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20222701; oriGeM: tomada de Preços Nº 2/2022-003;
coNtrataNte: Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá; coNTraTa-
da(o): império Pavimentação e locações  Eireli;oBJETo: contratação de ser-
viços da obra de conclusão da pavimentação asfáltica de vias urbanas (rua 
Paredão) no Município de São Miguel do Guamá-PA nos termos do Convê-
nio nº 850077/2017, celebrado entre o Ministério do desenvolvimento re-
gional e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa;Valor ToTal: 
r$ 1.297.753,51 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos);VIGÊNCIA: 14 de Abril de 
2022 a 31 de dezembro de 2022.

eXtrato de terMo aditiVo
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo do coNtrato Nº: 20210135  
oriGeM: disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 7/2021-0044. coNTraTaNTE: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá. coNTraTada(o): BE-
NEdiTo PaUlo BarBoSa dE MoUra oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl dESTi-
Nado ao fUNcioNaMENTo da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, 
a fiM dE aTENdEr aS NEcESSidadES dESTa SEcrETaria. ViGÊNcia: 01 
de abril de 2022 à 01 de julho de 2022.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 789858

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato 
Nº: 20210019  oriGEM: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2021-0006. coN-
TraTaNTE: fUNdo MUNiciPal doS dirEiToS da criaNÇa E do adolEScEN-
TE. coNTraTada(o): Maria GiSEllE da SilVa. oBJETo: locação de 1 UM 
imóvel destinado ao funcionamento do acolhimento institucional - abrigo infantil 
e adolescente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social. ViGÊNcia: 17 de janeiro de 2022 à 10 de março de 2022.

aNa cristiNa de aLBUQUerQUe FiLHo
SEcrETária MUNiciPal

Protocolo: 789859

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPUCAIA

.

PreGÃo eLetrÔNico N.º 003/PMs/2022
Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 018/PMs/2022

eXtrato do coNtrato Nº 018/PMs/2022
coNtrataNte: o Município de Sapucaia, Estado do Pará, inscrito no cNP-
J(Mf) sob o nº 01.617.317/0001-34, com sede à rua dália, nº 77, centro, 
Sapucaia - Pará.
coNtratada: J N GoMES EirEli, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº 
22.851.381/0001-55, estabelecida na rua Mogno, centro, Xinguara-Pa.
oBJeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa(s) 
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habilitada(s) para fornecer estrutura de Palco, SoM E ilUMiNaÇÃo, para a 
realização do 26º aniversário de Sapucaia, destinado a Prefeitura Municipal 
de Sapucaia
VaLor do coNtrato: os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles 
constantes da Planilha apresentada pela coNTraTada, sendo que o valor 
total do contrato é de r$ 64.830,00.
aMParo LeGaL: a lavratura do presente contrato decorre da realização do 
Pregão Eletrônico nº 003/PMS/2022, realizados com fundamento na lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na lei nº 8.666/93 e nos decretos federais 
nº 3.555/2000 e 10.024/2019.
ViGÊNcia e eFicÁcia: A vigência deste contrato terá início em 18/04/2022 
extinguindo-se 30/04/2022, tendo início e vencimento em dia de expediente, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado pela 
legislação pertinente.
ViNcULaÇÃo ao editaL e À ProPosta da coNtratada: Este con-
trato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico - Nº 003/PMS/2022 cons-
tante do Processo administrativo de licitação nº 018/PMS/2022, e aos termos 
das propostas da coNTraTada.
data da assiNatUra: Sapucaia/Pa, 18 de abril de 2022.

PreFeitUra MUNiciPaL de saPUcaia
Wilton Miranda de Lima-Prefeito Municipal

coNTraTaNTE
Protocolo: 789862

.

.

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 rEVoGaÇÃo do processo licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico - SrP Nº 9/2022-0504001, cujo objeto é o registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de expediente, visando 
atender às necessidades da Prefeitura municipal de Tomé-açu e demais secre-
tarias que compõem a esfera administrativa municipal. Tendo como princípio 
o interesse da Administração pública, conveniência administrativa e da auto-
tutela, para que se proceda a revisão do Termo de Referência e Instrumento 
convocatório e posteriormente publicação da nova data do certame. carlos 
antônio Vieira - Prefeito Municipal.
o Município de tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, torna público a rEVoGaÇÃo do processo licitatório na modalida-
de PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2022-3103001, cujo objeto é coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coBErTUra dE EVENToS 
iNSTiTUcioNaiS caPTUra E EdiÇÃo dE VÍdEoS E foToS iNSTiTUcioNaiS 
TraNSMiSSÃo dE EVENToS ao ViVo ENTrE oUTroS Para aTENdEr a dE-
MaNdaS do MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU. Tendo como princípio o interesse da 
Administração pública, conveniência administrativa e da autotutela, para que 
se proceda a revisão do Termo de Referência e Instrumento Convocatório e 
posteriormente publicação da nova data do certame. carlos antônio Vieira 
- Prefeito Municipal.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-1304001

Tipo menor preço global. contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para execução das obras de revitalização do prédio do Mercado 
Municipal, localizado na zona urbana do município de Tomé-açu / Pa, atra-
vés de transferência de Emenda Parlamentar nº 202134920006, conforme 
especificações contidas no Edital e anexos. Data de abertura: 12/05/2022 às 
08:30h. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuni-
ões da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site https://transparencia.
prefeituratomeacu.pa.gov.br - ariane Lima Batista - Presidente da cPL/
PMta - tomé-açu / Pa.
o Município de tomé açu, torna público aos interessados que às 14:00h, do 
dia 10/05/2022,  PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-2303001. objeto:  coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇo Na 
árEa da EdUcaÇÃo, Para EXEcUTar aUlaS oN-liNE PrEParaTÓriaS dE 
VESTiBUlar Para iMPlaNTaÇÃo do cUrSiNHo MUNiciPal GraTUiTo do 
MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação, localizada na 
Praça Três Poderes nº 738, Bairro: Centro, Tomé Açu/Pa, de segunda a sexta 
feira, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publicação deste aviso, 
bem como poderá ser consultado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados 
do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa: www.tcm.
pa.gov.br e no site http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 789863

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem 
através de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de 
edital conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 012/2022PMt-Pe-srP, Tipo Menor Preço 
Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fU-

TUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MáQUiNa PESada 
TiPo EScaVadEira HidráUlica Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SE-
crETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, aQUicUlTUra E PESca do MUNi-
cÍPio dE TrairÃo-Pá, coNforME TErMo dE coNVÊNio Nº 914707/2021, 
cElEBrado ENTrE o MiNiSTÉrio dE aGricUlTUra, PEcUária E aBaS-
TEciMENTo - MaPa E o MUNicÍPio dE TrairÃo-Pá. data da abertura: 
09/05/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamen-
to de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon 
nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão. 
deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 789864

.

.

ParticULares
.

reQUeriMeNto de LiceNÇa
a coNstrUtora iMPaX eireLLi - iMPaX 

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade do Pará, a licença de operação, para a atividade de transporte 
de combustíveis e lubrificantes com o uso de Caminhão Comboio na Região 
Metropolitana de Belém e outras regiões adjacentes no Estado do Pará. foi 
também determinado Plano de Atendimento a Emergências, para solicitação 
da licença.

Protocolo: 789814

GUstaVo WiLMar BaLestreri  
cPF: 831.900.822-00 

Torna público que requereu à SEMMa - Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio ambiente de Paragominas, a renovação de lar para as atividades de 
criaÇÃo dE BoViNoS e cUlTUra dE ciclo cUrTo da fazenda canaã i 
localizada em Paragominas - Pa.

Protocolo: 789812

.

.

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de saLiNÓPoLis
eXtrato de iNeXiGiBiLidade e coNtrato 

iNeXiGiBiLidade Nº 001/2022-cMs 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviços Técni-
cos de consultoria e assessoria contábil. contratante: câmara Municipal 
de Salinópolis. contratado: E. alexandre Silva - Me, inscrito no cNPJ nº 
17.306.004/0001-03. contrato nº 2022041501. Valor Global: r$ 108.000,00 
(cento e oito mil reais). Vigência: 25/04 a 31/12/2022. Fundamentação Le-
gal: art. 25, ii, art. 13, iii da lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Eron de 
carvalho Teixeira - Presidente da câmara

Protocolo: 789809

eLiaNa d reY FarMacia Ltda 
cNPJ:42136448/0001-87 

TorNa PÚBlico QUE ESTa rEQUEriMENTo a SEcrETaria MUNiciPal dE 
MEio aMBiENTE SEMa/aNaNiNdEUa/Pa,coM.VarEJ dE ProdUToS farMa-
cÊUTicoS/MaNi PUlaÇÃo dE forMUla, ENd.ESTrada do cUrUÇaMBa,09 
cEP:67145260

Protocolo: 789805

siZeLia a PiNHeiro aNtUNes Ltda 
cNPJ 00.866.945/0001-90 

av. cristo rei, 836, centro, Jacundá-Pa, requereu da SEMaTUr renovação de 
licença de operação para atividade de Supermercados.

Protocolo: 789807

resoLUÇÃo Nº 001 de 20 de aBriL de 2022
dispõe sobre a alteração do Parágrafo Único do art. 14, do regimento interno 
da câmara Municipal de oriximiná, e dá outras providências.
o Presidente da câmara Municipal de Vereadores de oriximiná, esta-
do do Pará, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 31, inciso i, alínea 
“c”, do Regimento Interno, faz saber que Plenário aprovou e fica promulgada 
a seguinte resolução:
art. 1º - o Parágrafo Único do art. 14 do regimento interno da câmara Mu-
nicipal de oriximiná, passa a ter a seguinte redação:
art. 14 - “omissis”.
Parágrafo Único - o mandato dos membros da Mesa diretora da câmara terá 
duração de dois anos, permitida a recondução de qualquer dos membros para 
o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, na mesma legisla-
tura.
art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Mesa diretora da câmara Municipal de oriximiná, em 20 de abril de 2022.

Marcelo augusto andrade sarubbi
Presidente

ana cleyde tavares Batista Filha
1ª Secretária

Marta Monteiro Godinho
2ª Secretária

Protocolo: 789802
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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 iNS-
criÇÃo do inep N° 15168735. 

aLUNos coNcLUiNtes
1.aMarildo Garcia liMa 2.aNdrEY raMoS dE aNdradE 3.carloS da-
NiEl TaVarES 4.caTiaNa  SoUZa BarroS 5.clEUdiaNa SilVa dE JESUS 
6.criSTiaNo da SilVa 7.daNiEl MacHado NaSciMENTo 8.dEVaNil-
do VarGEM 9.EdENilSoM rodriGo ToSSaTo 10.ElMa fErrEira Bor-
GES 11.EriVElToN JoSÉ TEiXEira GUiMarÃES 12.GUilHErME da SilVa 
13.GUSTaVo da SilVa rodriGUES 14.iSraEl JoSÉ PErEira dE araÚJo 
15.JálMi iNocENcio dE MElo MoraiS 16.JoÃo rodriGUES dE oliVEira 
NETo 17.JoNaS roSa da SilVa 18.JorGE lUiZ fErrEira do NaSciMEN-
To(concluinte em julho de 2021) 19.JoSÉ dE carValHo NETo 20.JoSia-
NE aParEcida dE SoUZa Mira 21.JUliaNa do NaSciMENTo PENTEado 
22.JUlio dE aNdradE 23.KElViN MarcEliNo MoUra 24.lUcaS caSSE-
Tari dE alMEida 25.lUidY SoUZa da SilVa 26lUiZ GaBriEl caMPaGNa 
27.Marcia criSTiNa roSa iNocÊNcio 28.Maria daNiEla HoNorio da 
SilVa 29.PaUlo diEGo raMoS MaNfriN 30.PaUlo JoSÉ fErrEira 31.ra-
PHaEl BarBoSa MoNTEiro da SilVa 32.SilVia lETicia carValHo dEl 
BiaNco 33.aNToNia BEZErra rocHa 34.alaXSHEiVEla BUENo dE oli-
VEira 35.dENilSoN dE SoUZa MarTiNS 36.aliNE corrEia 37.arTHUr 
rioS SaNT’aNa 38.clEoNiZE da SilVa lYra 39.diEGo aNTÔNio BErTU-
lHo carValHo 40.EliaNE rodriGUES ViaNa 41.GlEicK GUSTaVo fErrEi-
ra loPES 42.JaNaÍNa SaNToS da SilVa 43.JEfErSoN fEliX doS SaNToS 
44.JHoNaTaN fErrEira ciriaco 45.JoNaTHaN alVES MorEira 46.JoÃo 
GaBriEl dE oliVEira PraZErES 47.lUaNa MadEr TrilHa 48.lUciaNa ra-
cHid da SilVa 49.lUiZ HENriQUE TaVarES rodriGUES 50.lUiZ faBiaNo 
liMa doS SaNToS 51.MaUro da SilVa alEXaNdrE 52.NaYara lETÍcia 
dE SoUZa SalES 53.ricardo dE SoUZa TorrES 54.ViTor HUGo NoVaES 
lUZ 55.ViTÓria BarBoSa aNdradE.

Protocolo: 789800

o (a) diretor (a) PedaGÓGico (a) 
do ceNtro edUcacioNaL tecNoLÓGico 

No uso de suas atribuições declara regularizada a vida escolar dos alunos 
concluintes do curso educação de jovens e adultos do ano de 2019: danilo 
dos Santos,denis oliveira da Silva,Edson Batista Garcia,ivani aparecida de 
Souza  Nascimento de Moraes,Josiane carolina Toledo Pereira alves,renata 
rodrigues Braga,leandro Matos de assis e luana figueredo dos Santos Silva.

Protocolo: 789801

J B de soUZa coMPeNsados eireLi 
cPNJ: 22.107.614/0001-00 

localizada Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a licença de opera-
ção nº 036/2022.

Protocolo: 789792

ceNterPLac coMPeNsados Ltda 
cNPJ: 03.046.341/0001-96 

localizada na Br-222, rondon do Pará, recebeu da SEcMa a licença de ope-
ração nº 037/2022.

Protocolo: 789789

reNoVaÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a NattUraLi iNdÚstria e coMÉrcio de 

ÁGUas MiNerais NatUrais Ltda, 
cNPJ Nº 08.683.921/0001-08, 

Torna público que requereu sob ProcESSo Nº 190/2022 a renovação de sua 
licença ambiental de operação Nº 099/2021 junto à Secretaria Municipal da 
Gestão do Meio ambiente e do Turismo SEMMaT- BENEVidES para a atividade 
de fabricação de embalagens plásticas, situada na rodovia Br 316, KM 26, 
S/N, Bairro caJUEiro, BENEVidES- Pa.

Protocolo: 789786

a empresa r F V LiMa (BioFarma) 
Torna publico que protocolou pedido de Licença Ambiental Simplificada (LAS), 
na Secretaria Municipal de Meio ambiente e Mineração-SEMMa do Município 
de oriximiná-Pá, de acordo com o protocolo 135/2022 em 21/02/2022, re-
ferente a atividade de comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas, no município de oriximiná-Pará.

Protocolo: 789787

receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a NattUraLi iNdÚstria e coMÉrcio de 

ÁGUas MiNerais NatUrais Ltda 
cNPJ Nº 08.683.921/0001-08 

Torna público que recebeu a licença de operação Nº 090/2022 sob ProcES-
So Nº 510/2021 junto à Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambiente 
e do Turismo SEMMaT- BENEVidES para a atividade de fabricação de águas 
envasadas, situada na rodovia Br 316, KM 26, S/N, Bairro caJUEiro, BE-
NEVidES- Pa.

Protocolo: 789782

cÂMara MUNiciPaL de sÃo JoÃo da PoNta
coMUNicaMos Para os deVidos FiNs o eXtrato de 

coNtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo 001/2022 dL - cMsJP 
objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS E MaTErial dE HiGiENE 
E liMPEZa Para aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE 
SÃo JoÃo da PoNTa/Pa. Empresa vencedora: coMErcial G. S. doS SaN-
ToS Tlda, Valor: r$ 26.186,60 (vinte e seis mil cento e oitenta e seis reais 
e sessenta centavos).
saNdro dos saNtos  siLVa - Presidente da câmara Municipal de 
são João da Ponta.

Protocolo: 789778

J P VarGas eireLi
cNPJ 13.711.738/0001-09, ie No 15.337.269-9 

rod. TraNSMaZÔNica KM 177,5 03-a Vila BoNiTa, UrUará-Pa ProToco-
loU Na SEMMa dE UrUara-Pa, Protocolo: Nº 022/187 daTa 29/03/22 Pro-
cESSo: 173/2022/2  a SoliciTaÇÃo da rEVoVaÇÃo daS  lao 0003/18 e 
lao 0007/18 com validade até 02/08/22 Para aTiVidadE dE SErraria SEM 
dESdoBraMENTo dE MadEira, BENEficiaMENTo E SEcaGEM dE MadEira 
SErrada, aProVEiTaMENTo dE aParaS de MadEirEiraS.

Protocolo: 789779

traNsPortes BertoLiNi Ltda  
cNPJ. 04.503.660/0013-80 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de instalação - li nº 
3260/2022, válida até 19/04/2025, para atividade de instalação portuária 
dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso privado somente para 
cargas não perigosas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 789780

eXtrato de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 20220003
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-Pe/srP

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE liMPEZa, HiGiENE E dEScarTáVEiS, EXPEdiENTE E GÊNEroS 
aliMENTÍcioS, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da cÂMara MUNi-
CIPAL DE SOURE/PA. Assinatura da Ata: 01/04/2022. Vigência: 12 (doze) 
meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: a lEal fi-
GUEirEdo, c.N.P.J. nº26.125.437/0001-45, valor global de r$ 19.644,46, a. 
l. MaNGaS, c.N.P.J. nº19.321.817/0001-90, valor global r$ 2.065,80, Bom 
Bons e descartáveis Eireli, c.N.P.J nº 01.580.769/0001-99, valor global r$ 
8.250,00, JacilENE PErEira GoMES, c.N.P.J. nº 26.885.935/0001-96, valor 
global r$ 38.500,10, r Prado SilVa Gold SErVicE coMÉrcio EM GEral-
ME, c.N.P.J. nº12.443.548/0001-95, r$ 23.349,65. a ata com os preços e 
demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta na 
câmara Municipal de soUre/Pa.

JorGe PeiXoto raMos
Presidente da cMS

Protocolo: 789770

coNdoMiNio do sHooPiNG MetroPoLe aNaNiNdeUa 
cNPJ 30.838.194/0001-60 

Torna publico que através do processo r041722 requereu a Secretária Muni-
cipal de Meio ambiente de ananindeua - SEMa a lo para a atividade de Sho-
pping center Metrópole ananindeua, bem como 1 Gerador abastecimento a 
óleo diesel de potencia igual a 500 K VA em regime de urgência ETE compacta 
do tipo UaSB, localizada na rod Br 316, N°4500, cEP 67015-220, coqueiro, 
aNaNiNdEUa/Pa.

Protocolo: 789771

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas
1° terMo aditiVo Nº 009/2022 -  coNTraTo nº. 012/2022, PrEGÃo ElE-
TrÔNico nº 9/2021-00001 - SrP. aGÊNcia dE SaNEaMENTo dE ParaGo-
MiNaS/M S NETo coMÉrcio VarEJiSTa dE ProdUToS SaNEaNTES ME. 
referente a revisão de valor do item: cal HidraTada calcÍTica cH i. Valor: 
r$ 19.050,00. ordenadora de despesa: rosilene Gomes costa - Superinten-
dente Geral da Agência de Saneamento de Paragominas.

Protocolo: 789773

aGÊNcia de saNeaMeNto de ParaGoMiNas 
3° terMo aditiVo Nº 010/2022 -  coNTraTo nº. 036/2021, PrEGÃo 
ElETrÔNico nº 9/2021-00003, aGÊNcia dE SaNEaMENTo dE ParaGoMi-
NaS/PoSTo fÓrMUla 1 lTda. referente a revisão/reajuste na ordem de 
aproximadamente 19,6013% sobre o valor do óleo diesel S-10 e na ordem de 
aproximadamente 17,9402% sobre o valor do óleo diesel S-500 do contrato. 
Valor de r$ 9.862,61. ordenadora de despesa: rosilene Gomes costa - Supe-
rintendente Geral da Agência de Saneamento de Paragominas.

Protocolo: 789775
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Qua-
tipuru/Pa - SEMMa, a licença de operação Nº 04/2022, para a atividade de 
Torre de Telefonia Móvel (PaQUa01) localizada na rua Santa Maria, S/N, São 
Benedito, Quatipuru/Pa, através do parecer técnico nº 04/2022.

Protocolo: 789776

aNiVersÁrio da asseXt/seaP-Pa
1 ano de vida em prol dos direitos dos servidores e ex servidores 
da seap-Pa. com o intuito de ter uma entidade, que lhes representasse 
verdadeiramente. No dia 26 de abril de 2021, os serVidores e eX 
serVidores da seaP-Pa, uniram-se e fundaram a asseXt/seaP-
Pa, associação dos Servidores e ex Servidores Temporários da Seap-Pa. 
Uma entidade que faz a defesa, iNcoNdicioNaL, dos direitos da 
cateGoria! E com muito trabalho feito pela sua diretora Executiva, 
estamos transformando o sonho desses Servidores Temporários, em 
realidade. a nossa estaBiLidade é um direito, a nossa LUta é 
um deVer! Parabéns asseXt! Força Fé e Foco!
                                                                                 Protocolo 789904 
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