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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei N° 9.533, de 27 de aBriL de 2022
dispõe sobre a campanha de conscientização e estímulo à doação de san-
gue, tecidos, órgãos e outras doações para fins humanitários (CEDOA).
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1° fica instituída, em caráter permanente, a campanha de conscien-
tização e estímulo à doação de sangue, tecidos, órgãos e outras doações 
para fins humanitários (CEDOA). 
art. 2° a campanha de conscientização e estímulo à doação de sangue, 
tecidos, órgãos e outras doações para fins humanitários (CEDOA), baseada 
na solidariedade social, será realizada por meio de:
i - ampla campanha publicitária de cunho educativo:
a) por meio de peças publicitárias a serem inseridas nos veículos de comu-
nicação em geral; 
b) por meio de peças publicitárias a serem inseridas nos veículos de co-
municação do Governo do Estado do Pará, de suas Secretarias, órgãos e 
autarquias, incluindo seus sítios na internet e nas redes sociais; 
c) por meio de cartazes, a serem fixados nos órgãos públicos;
d) por meio de mensagens eletrônicas; 
e) por meio de cartilhas a serem distribuídas à população.
ii - além dos cartazes e cartilhas, inclusão de atividades educativas e infor-
mativas no âmbito da rede pública de ensino do Estado do Pará, podendo 
ser estendida à rede pública municipal de ensino mediante convênio;
iii - parcerias com municípios ou outros entes públicos ou privados para in-
formar a população sobre a importância da doação, que pode salvar vidas.
art. 3° as despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.534, de 27 de aBriL de 2022
declara como patrimônio cultural de natureza imaterial para o Estado do 
Pará, a Garapeira Ypiranga.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como integrante do patrimônio cul-
tural de natureza imaterial para o Estado do Pará, a Garapeira Ypiranga. 
Art. 2° A Garapeira Ypiranga fica devidamente habilitada, através deste di-
ploma legal, a receber incentivos de qualquer natureza, em conformidade 
com a legislação pertinente.
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.535, de 27 de aBriL de 2022
institui a “Sessão azul” de cinema, que consiste na reserva de sessões de 
cinema às pessoas com Transtorno do Espectro autista (TEa), no âmbito 
do Estado do Pará.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica instituída a “Sessão azul” de cinema, onde as salas de cinema 
situadas no âmbito do Estado do Pará, ficam obrigadas mediante ao paga-
mento de ingresso, a reservar uma sessão por mês, no mínimo, às pessoas 
com Transtorno do Espectro autista (TEa). 
art. 2° Na sessão de cinema de que trata esta lei: 
i - as luzes deverão estar levemente acesas; 
ii - o volume de som será reduzido; e 
III - deverá ser afixado na entrada da sala de exibição o símbolo mundial 
do Espectro autista. 
art. 3° as pessoas com Transtorno do Espectro autista e seus familiares 
terão acesso irrestrito à sala de exibição, podendo entrar e sair ao longo da 
sessão, sempre que desejarem. 
art. 4° Em caso de não preenchimento do total de vagas até 05 (cinco) dias da 
data da referida sessão, o estabelecimento fica autorizado a disponibilizar as 
vagas restantes ao público em geral, limitado à metade dos assentos. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, deverá o estabelecimento: 
i - esclarecer se tratar de sessão destinada às pessoas com Transtorno do 
Espectro autista (TEa), suas famílias e acompanhantes; 
ii - esclarecer sobre as peculiaridades do público e das condições em que 
ocorrerá a sessão; e
iii - dar acesso aos termos desta lei, cujo conteúdo deve estar disponível 
para consulta.
Art. 5° As sessões especiais poderão ser canceladas quando identificada 
a ausência de venda de ingressos com 02 (dois) dias de antecedência da 
data determinada previamente para a realização da sessão. 
art. 6° Esta lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da sua 
publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei N° 9.536, de 27 de aBriL de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação Ulysses Pereira.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:
art. 1° fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Es-
tado do Pará, a associação Ulysses Pereira, cNPJ n° 03.245.734/0001-29, 
com sede na avenida Visconde de Souza franco, n° 320, Bairro reduto, 
cEP: 66.053-000, e foro no Município de Belém/Pa.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

MeNsaGeM Nº 029/2022-GG Belém, 27 de abril de 2022. 
a Sua Excelência o Senhor
deputado Estadual fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado
local
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores deputados,
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei nº 
287/20, de 29 de março de 2022, que “dispõe sobre a realização de exa-
mes preventivos oncológicos de servidores públicos no Estado do Pará”.
Em que pese a relevância material da proposição parlamentar, a proposta 
não limita a concessão de direitos a servidores públicos do Estado do Pará, 
ferindo a autonomia dos demais entes da federação, prevista no art. 18 da 
constituição federal.
além disso, a concessão de direitos e vantagens ao funcionalismo público 
é matéria íntima e imanentemente relacionada à competência privativa do 
chefe do Poder Executivo, naquilo que diz respeito a legislar sobre servi-
dores públicos e seu respectivo regime jurídico, à luz do art. 105, inciso ii, 
alínea “d”, da constituição Estadual.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados, são as razões 
que me levaram a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências. 

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

MeNsaGeM Nº 030/2022-GG Belém, 27 de abril de 2022.
a Sua Excelência o Senhor
deputado Estadual fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado
local
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores deputados,
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1° 
da constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei n° 
39/21, de 29 de março de 2022, o qual “Estabelece o direito a passe-livre 
no transporte público municipal e intermunicipal para um segundo acom-
panhante de pessoa com Transtorno do Espectro autista”.
Em que pese a relevância da proposta legislativa, o Projeto de lei apre-
senta inconstitucionalidade formal, na medida em que a iniciativa para a 
proposição de projetos de lei que venham a conceder isenção no transporte 
coletivo é do Poder Executivo, considerando o impacto causado nos con-
tratos administrativos firmados com as concessionárias de serviço público, 
entendimento esse sedimentado, inclusive, pelo Supremo Tribunal federal.
Para além do vício de iniciativa, verifica-se que o Projeto de Lei contaria 
o  interesse público. isto porque, na sistemática de isenções de tarifa no 
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serviço de transporte intermunicipal de passageiro, não se exige cadastro 
nominal de acompanhante de pessoa com deficiência (vide art. 2º, §§ 1º e 
2º, do decreto Estadual nº 1.935, de 6 de dezembro de 2017).
Pela regra em vigor, qualquer pessoa que acompanha a pessoa com defi-
ciência (em transporte intermunicipal de passageiros) pode viajar com a 
mesma como acompanhante, e terá direito à extensão da isenção tarifária 
de beneficiário (caso haja a indicação de acompanhante em campo espe-
cífico da carteirinha deste). Deste modo, a substituição do acompanhante 
usual da pessoa com deficiência (em caso de impedimento) é automática e 
independe de cadastro prévio.
Essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados, são as razões 
que me levam a vetar integralmente o Projeto de lei as quais ora submeto 
à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

MeNsaGeM Nº 031/2022-GG Belém, 27 de abril de 2022.

a Sua Excelência o Senhor
deputado Estadual fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
local
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores deputados,
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da constituição Estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei nº 
264/20, de 29 de março de 2022, que “Classifica como Estância Turística 
para o Estado do Pará, o Município de Santana do araguaia”.
apesar do louvável intuito do Projeto de lei de promover o desenvolvi-
mento do turismo no Município de Santana do araguaia, análise técnica 
empreendida pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUr) constatou que 
não estão preenchidos os requisitos dispostos na lei Estadual nº 5.770, de 
17 de novembro de 1993, para que um Município seja classificado como 
estância turística, especialmente com relação à comprovação de fluxo tu-
rístico pelo Município de Santana do araguaia. 
Não atendidos os requisitos legais pertinentes, o Projeto de lei se apresen-
ta contrário do interesse público, impondo-se seu veto integral. 
Essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados, são as razões 
que me levaram a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 790548

d e c r e t o Nº 2313, de 27 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$ 15.000.000,00 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$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de 
reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

842030927200019069 - fUNPrEV 0654 339139 7.500.000,00

842030927200019069 - fUNPrEV 0658 339139 7.500.000,00

ToTal 15.000.000,00

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, 27 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 2314, de 27 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$ 3.407.528,93 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$ 3.407.528,93 (Três Milhões, Qua-
trocentos e Sete Mil, Quinhentos e Vinte e oito reais e Noventa e Três 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998321 - SEEl 0101 339039 100.000,00

081012781214998321 - SEEl 0145 339033 106.000,00

081012781314998796 - SEEl 0101 335041 550.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 501.528,93

141012060814918715 - SEdaP 0101 449052 765.800,00

281010460814918715 - NGPr 0101 449052 520.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 100.000,00

592011412212978339 - iMETroPará 0260 319016 352.000,00

742011236415067602 - UEPa 0102 449052 232.200,00

901011030115078874 - fES 0101 334181 80.000,00

901012884600009023 - fES 0103 319092 100.000,00

ToTal 3.407.528,93

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):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998317 - SEEl 0101 339039 100.000,00

081012781214998319 - SEEl 0145 339033 106.000,00

141012060814918715 - SEdaP 0101 449052 501.528,93

151011339115037591 - SEcUlT 0101 449051 200.000,00

171022884500003066 - Enc. SEfa 0101 459065 765.800,00

181011442215008820 - SEJUdH 0101 339039 120.000,00

362011442215008807 - fundação ParáPaz 0101 339030 400.000,00

462021339215038850 - fcP 0101 339030 100.000,00

592011442215008803 - iMETroPará 0260 339014 252.000,00

592011442215008803 - iMETroPará 0260 339033 100.000,00

742011236415067666 - UEPa 0102 449051 232.200,00

901011012212978339 - fES 0103 319013 100.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 80.000,00

922012060914918707 - adEPará 0101 339039 350.000,00

ToTal 3.407.528,93

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 27 de abril de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo:790541
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CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 550/2022-ccG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo no. 2022/501780, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar no trecho Santarém/altamira/anapu/Santa-
rém, no dia 27 de abril de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.

lUiZiEl GUEdES

chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 551/2022-ccG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 

de 1997, e 

coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/502691,

r E S o l V E:

autorizar WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES Secretário regional de Go-

verno do Sudeste do Pará, a viajar no trecho Marabá/Eldorado dos carajás/

Marabá, no dia 27 de abril de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 

e conceder para tanto ½ (meia) diária.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.

lUiZiEl GUEdES

chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 552/2022-ccG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 

de 1997, e 

coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/504587,

r E S o l V E:

autorizar WaNdENKolK PaSTEUr GoNÇalVES Secretário regional de Gover-

no do Sudeste do Pará, a viajar no Marabá/Nova ipixuna/Marabá, no dia 28 de 

abril de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, e conceder para tanto ½ 

(meia) diária.

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.

lUiZiEl GUEdES

chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 553/2022-ccG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/505456,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo carloS lEÃo raMoS, Secretário de Estado de desenvolvi-
mento agropecuário e da Pesca, a viajar para Brasília/df, no período de 29 
de abril a 2 de maio de 2022, a fim de visitar o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e abastecimento – MaPa e reunião na câmara de deputados, de-
vendo responder pelo expediente do órgão, na ausência do titular, lUcaS 
ViEira TorrES, Secretário adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 554/2022-ccG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/493334,
r E S o l V E:
autorizar JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade, a viajar para Brasília / df, no período 
de 16 a 19 de maio de 2022, a fim de participar do Intercâmbio de Capa-
cidade para clima, rEdd+ e Mercado de carbono, devendo responder pelo 
expediente do Órgão, na ausência do titular, dr. rodolPHo ZaHlUTH 
BaSToS, Secretário adjunto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 555/2022-ccG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/490374,
r E S o l V E:
nomear iÊda MarcElY da SilVa loPES para exercer o cargo em comis-
são de assessor administrativo ii, código GEP-daS-012.2, com lotação 
na casa Militar da Governadoria do Estado, a contar de 1° de fevereiro de 
2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 556/2022-ccG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/499819,
r E S o l V E:
nomear BEaTriZ calUff caNTo para exercer o cargo em comissão de 
coordenador de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.4, 
com lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária, a con-
tar de 26 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 672/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/500609, de 26 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 NoVa iPiXUNa/Pa, no período de 27 a 28/04/2022.

servidor objetivo

MaUro SErGio fErrEira dE SoUZa, cPf 155.177.722-34, matrícula 
funcional nº 7003584/1, ocupante do cargo de assistente operacional ii, 

lotado na diretoria de Gestão de logística.
dar apoio logístico no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 790547
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terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 34/2021-ccG/Pa.
terMo aditiVo: 1º tac
coNTraTo: 34/2021 – ccG/Pa
oBJETo: redimensionamento das quantidades dos itens e readequa-
ção dos valores constantes no quadro da cláusula quarta do contrato nº 
34/2021-ccG, o qual visa a prestação de serviços de sonorização e ilumi-
nação, para atendimento das demandas da casa civil da Governadoria do 
Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
daTa da aSSiNaTUra: 25/04/2022.
ViGÊNcia: 25/04/2022 a 15/10/2022.
EXErcÍcio: 2022.
coNTraTada: Midia cENTEr SErV. Prod. MUSical, ciNEMaToGráfica 
E EVENToS EirEli, inscrita no cNPJ nº 07.072.916/0001-04.
ENdErEÇo: avenida duque de caxias, nº 1133, Marco, Belém/Pa, 
cEP 66.093-29.
ordENador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria

Protocolo: 789964

diÁria
.

Portaria Nº 659/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/491365, 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 aBaETETUBa/Pa, no dia 27/04/2022.

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, 27 dE aBril dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 660/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/495061, de 25 de abril;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de MaraBá e GarrafÃo do NorTE/Pa, no período de 26 a 30/04/2022.

servidora objetivo

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

nal ii, lotação na coordenadoria de Transporte.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 27 dE aBril dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 661/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/495057, 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 os municípios 
de MaraBá e GarrafÃo do NorTE/Pa, no período de 26 a 30/04/2022.

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

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 27 dE aBril dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 662/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/498461, 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 10 a 13/05/2022.

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 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 663/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/490470, 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 os municí-
pios de doM EliSEU e UlioNÓPoliS/Pa, no dia 22/04/2022.

servidor objetivo
PaTriccia HEiTMaNN ElErES, cPf 646.668.242-00, matrícula 

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

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 664/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/495067, 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.

servidora objetivo

faBio aMoriM doS SaNToS, cPf 572.964.722-00 matrícula 
funcional nº 5947234/1, ocupante do cargo de assessor admi-

nistrativo ii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

 
 

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 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, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 665/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/501829, de 26 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ alTaMira/ aNaPÚ /SaNTarÉM/Pa, no dia 27/04/2022.

servidor objetivo
roNilMa SaNToS da SilVa, matrícula funcional nº 5945736/1, 
cPf 716.995.382-04, cargo assessor de comunicação, lotada no 

centro regional de Governo do Baixo amazonas.
 

cobertura jornalística, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
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Portaria Nº 666/2022-crG
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. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/502733, de 26 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho Mara-
Bá/Eldorado doS caraJáS/MaraBá/Pa, no dia 27/04/2022.

servidor objetivo

EMillY ValÉria SoarES coElHo, matrícula funcional nº 
5921248/2, cPf 845.168.282-00, cargo assessor de comunica-

ção, lotada no centro regional do Sudeste do Pará.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 667/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/501249, de 26 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de  MaraBá/ NoVa iPiXUNa/Pa, no período de 27 a 28/04/2022.

servidor objetivo

aNToNio coSTa, cPf 067.240.002-20, matrícula funcional 
nº 8042955/ 2, ocupante do cargo de assistente de Gabi-

nete, lotado na diretoria de Gestão de logística.

Participar de agenda Governamental, nos referidos 
municípios.

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, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 668/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/500626, de 26 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de NoVa iPiXUNa/Pa, no período de 27 a 28/04/2022.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15. cooperação técnica a diretoria do cerimonial, na agenda 
pública do Governo do Estado, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 669/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/500540, de 26 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 NoVa iPiXUNa/Pa, no período de 27 a 28/04/2022.

servidor objetivo

GlaYcE KariNa SilVa E SilVa, cPf nº 681.141.842-72, 
matricula funcional nº 5960512/1, cargo assessor do cerimonial, 

lotada na diretoria do cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma 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, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 670/2022-crG
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. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/504774, de 27 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho Mara-
Bá/NoVa iPiXUNa/MaraBá/Pa, no dia 28/04/2022.

servidor objetivo

EMillY ValÉria SoarES coElHo, matrícula funcional nº 
5921248/2, cPf 845.168.282-00, cargo assessor de comunica-

ção, lotada no centro regional do Sudeste do Pará.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 671/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/504876 de 27 de abril de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ NoVa iPiXUNa/ MaraBá/Pa, no dia 28/04/2022.

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, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 27 de abril de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 790465

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 029/2022 – cMG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 
de 2012 c/c lei n. 10.024/2019, que instituem no âmbito da União, Esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços de fornecimento de gás liquefeito 
de petróleo (GlP) envasado em botijões de 13Kg e 45Kg, com cessão em 
regime de comodato, para serem entregues nas Residências Oficiais do 
Governo do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores JoNaS alENcar dE SoUZa, matrícula nº 
3359077/3 e SaMUEl TaVarES riBEiro, matrícula nº 5946485/2, ocu-
pante do cargo de coordenador de logística administrativa, para atuarem 
como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 005/2022 – cPl/cMG, que 
terá como Pregoeiro o servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº
4219470/2, ocupante do cargo de assessor administrativo ii;
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ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a 
constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 790250
Portaria Nº 028/2022 – cMG, de 27 de aBriL de 2022
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 
de 2012 c/c lei n. 10.024/2019, que instituem no âmbito da União, Esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para a aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE MaNU-
TENÇÃo da áGUa dE PiSciNa, para atender as necessidades de abasteci-
mento e consumo das Residências Oficiais do Governo do Estado do Pará, 
por um período de 12 (doze) meses.
rESolVE:
i – designar os servidores JoNaS alENcar dE SoUZa, matrícula nº 
3359077/3 e SaMUEl TaVarES riBEiro, matrícula nº 5946485/2, ocu-
pante do cargo de coordenador de logística administrativa, para atuarem 
como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 003/2022 – cPl/cMG, que 
terá como Pregoeiro o servidor BrUNo lUiZ SilVa dE SoUSa, matrícula nº
4219470/2, ocupante do cargo de assessor administrativo ii;
ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a 
constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 27 dE aBril dE 2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 790256

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria Nº 015/2022 – Fc/cMG, 
de 27 de aBriL de 2022

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 870/2013.
contrato: 001/2019 - cMG.
contratado: WalTEr WilToN arBaGE
fiscal: EliNE Maria BoTElHo coUTiNHo, Mf nº 5910649/3, assessor 
administrativo iV.
Suplente: MarliSE dE liMa SilVa, Mf nº 5107598/3.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
PorTaria Nº 041/2021 –fc/cMG, de 11/08/2021, publicada no doE nº 
34.668, de 12/08/2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 790459
eXtrato da Portaria Nº 014/2022 – Fc/cMG, 

de 27 de aBriL de 2022
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93 e decreto Estadual nº 870/2013.
contrato: 008/2022 - cMG.
contratado: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda.
fiscal: dioGo araKEM MoUra SaNTaNa dE oliVEira, Mf nº 54195422/2, 
assessor operacional i.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 790449

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 008/2022 – cMG.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará, 
inscrita sob o cNPJ de nº: 07.313.542/0001-63;
contratada: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda, inscrita no cNPJ 
sob o nº 07.797.967/0001-95;
Modalidade: Processo de inexigibilidade nº 006/2022 – cPl/cMG
objeto: ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela 
administração Pública, através de um sistema de busca baseado em resul-
tados de licitações adjudicadas e/ou homologadas, nos termos da legisla-
ção vigente.
Valor Global: r$ r$ 19.557,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e 
sete reais).
dotação orçamentária:

Funcional Programática 04.122.1297.8407 – operacionalização das ações administrativas

ação detalhada 188597

Plano interno 4120008407c

Natureza da despesa 33.90.39.01 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / assinaturas de Periódi-
cos e anuidades

fonte do recurso 0101000000 (Tesouro do Estado)

Vigência do contrato: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 
08 de maio de 2022.
data da assinatura: 27/04/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 790214

.

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 337/2022 – di/cMG, 
de 27 de aBriL de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destinos: aurora do Pará/Pa;Período: 21 a 22/04/2022;Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);Servidor: cB PM raimundo No-
nato Mendes Pimenta, Mf nº 57222938/2;Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior.

Protocolo: 790510
eXtrato de Portaria Nº 338/2022 – di/cMG, 

de 27 de aBriL de 2022
objetivo: Em complementação à Portaria 312/2022 – di/cMG e Portaria 
313/2022 – di/cMG, a serviço do Governo do Estado.Município de origem: 
Belém/Pa;destinos: aurora do Pará/Pa;Período: 20 a 24/04/2022;Quanti-
dade de diárias: 4,0 (alimentação) 4,0 (pousada);Servidores: MaJ QoPM 
carlos Eduardo Memória de Sousa, Mf nº 57173389/3, 2º SGT PM Giovani 
ferreira de Souza, Mf nº 5696712/5, 3º SGT PM israel Barbosa Braga, Mf 
nº 57199589/2, cB PM Erick Enrico coelho da Silva, Mf nº 57221799/3, 
cB PM diogo da Silva lopes, Mf nº 57232499/2;Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM os-
mar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 790511
eXtrato de Portaria Nº 339/2022 – di/cMG, 

de 27 de aBriL de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado.Município de origem: Belém/Pa;destinos: aurora 
do Pará/Pa;Período: 27/04/2022 a 01/05/2022;Quantidade de diárias: 5,0 
(alimentação) 4,0 (pousada);Servidores: Joana Marques da Silva, Mf nº 
5947034/2, Eluzane francisca Braga de oliveira, Mf nº 5950792/2, cleo-
nice Gonçalves Pantoja, Mf nº 5947460/2, Geliane Matias damasceno, Mf 
nº 5951050/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 790514
eXtrato de Portaria Nº 340/2022 – di/cMG, 

de 27 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destinos: altamira/Pa;Período: 25 a 28/04/2022;Quantidade de di-
árias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: MaJ QoPM adriano 
rogério dantas Monteiro, Mf nº 54192566/2, 3º SGT PM osvaldo lima 
de araujo Junior, Mf nº 57199496/2, cB PM rosenildo Gonçalves alves, 
Mf nº 57227675/2, cB PM diego Giovani Barbosa do Nascimento, Mf nº 
57223624/3;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 790519
eXtrato de Portaria Nº 341/2022 – di/cMG, 

de 27 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destinos: Marabá/Pa;Período: 25 a 28/04/2022;Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) 2,0 (pousada);Servidores: MaJ QoPM José rogério da 
Silva Holanda, MF nº 57198359/2, 3º SGT PM Jefferson Patrick Ferreira 
dias, Mf nº 57199690/2, cB PM Ulisses Pampolha Bráz, Mf nº 4220310/2, 
cB PM fabricio luiz Matos Boução, Mf nº 57222016/2, cB PM ailson Brito 
dos Santos, Mf nº 57221947/2, cB PM frank Bruno Egues ribeiro, Mf nº 
4219048/3, Sd PM luciano audai ferreira Pereira, Mf nº 6402188/3;Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 790521
eXtrato de Portaria Nº 343/2022 – di/cMG, 

de 27 de aBriL de 2022
objetivo: Em complementação à Portaria 317/2022 – di/cMG, a serviço 
do Governo do Estado.Município de origem: Belém/Pa;destinos: Ulianó-
polis/Pa;Período: 20 a 22/04/2022;Quantidade de diárias: 2,0 (alimen-
tação) 2,0 (pousada);Servidores: 1º TEN QoPM Marcio da cunha cardo-
so, Mf nº 4220585/2, 3º SGT PM Marcos alexandre Martins Pires, Mf nº 
54194761/2, cB PM Wanderson alexandrino Viana, Mf nº 57222073/2, 
Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, Mf nº 6402067/2, Sd PM Kenny 
Souza carvalho, Mf nº 06402259/2;Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior.

Protocolo: 790530
eXtrato de Portaria Nº 342/2022 – di/cMG, 

de 27 de aBriL de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado.Município de origem: Belém/
Pa;destinos: curralinho/Pa;Período: 23 a 25/04/2022;Quantidade de di-
árias: 3,0 (alimentação) 2,0 (pousada);Servidores: 1º TEN QoPM Victor 
lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, 3º SGT PM Gleidson da costa 
freitas, Mf nº 5779359/2, 3º SGT PM daniel dos Santos carvalho, Mf nº 
54194238/3, cB PM rafael de Jesus Barreto, Mf nº 4220254/3;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 790526
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Vice-GoVerNadoria do estado

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato
contrato nº 02/2022 - GVG
data da assinatura: 12 de abril de 022
Vigência: 12/04/2022 a 11/04/ 2023.
Justificativa: Atender o abastecimento dos carros que servem a esta Vice-
Governadoria.
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor de líquido automotivo.
dotação orçamentária:
função: 04
Subfunção: 122
Programa: 1297
Ptres: 32.4668
ação: 186170
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte: 0101002169
Plano interno: 4120004668
Valor Estimado: r$ 180.000,00 (cento e oitenta Mil reais).
contratante: Governo do Estado do Pará, por intermédio da Vice-Governa-
doria, Órgão da administração direta, cNPJ 03.760.025/0001-81.
contratada: TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, cNPJ nº 03.506.307/0001-
57, pessoa jurídica de direito privado inscrita no cNPJ 0.506.307/0001-5
Endereço: rua Machado de assis nº 50, Edifício 02, Bairro Santa lúcia 
- campo Bom/rS - cEP 93.700-000, telefone (51) 3920-220 - ramal 
8267/8273, email: licitacoes@embratec.com.br
ordenador de despesa: carloS alBErTo da SilVa alcÂNTara

Protocolo: 790368

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

termo de dispensa de Licitação nº. 03/2022-seac
Processo Nº 2022/291741
ato de disPeNsa de LicitaÇÃo
a SEcrETaria ESTraTEGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidada-
Nia –SEac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, ten-
do como razão de convencimento o Parecer Jurídico n°. 56/2022-NUJUr/
SEac, juntado aos autos do Processo no 2021/291741, rESolVE:
aUToriZar, por meio de dispensa de licitação, cujo objeto é a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE 
ENErGia ElÉTrica Para oPEracioNaliZaÇÃo E fUNcioNaMENTo da 
USiPaZ dE ParaUaPEBaS, com fundamento nos ditames insculpidos nos 
arts. 24, inciso XXii e 26, da lei federal nº. 8.666/93, com a empresa 
EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a, inscrita no cNPJ 
nº. 04.895.728/0001-80, i E nº. 15.074480-3, no valor global estimado 
de r$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), dotação orçamentá-
ria: Und. orçamentária: 76101; função: 08; Sub-função: 422; Progra-
ma: 1500; Proj. atividade: 8818; Natureza: 339047; fonte: 0101000000; 
ação: 264817 e Plano interno: 105USc8818c.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 790257

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a SEcrETaria ESTraTEGica dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidada-
Nia –SEac, por meio de seu ordenador, usando das atribuições legais, 
tendo como razão de convencimento o Parecer Jurídico do Núcleo Jurídico, 
juntado aos autos do Processo no 2022/291741, rESolVE:
raTificar a despesa, nos termos do art. 26 da lei nº. 8.666/93, por 
meio de dispensa de licitação nº. 03/2022-SEac, para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para forNEciMENTo dE ENErGia ElÉTrica 
Para oPEracioNaliZaÇÃo E fUNcioNaMENTo da USiPaZ dE caBaNa-
GEM, dotação orçamentária: Und. orçamentária: 76101; função: 08; Sub-
função: 422; Programa: 1500; Proj. atividade: 8818; Natureza: 339047; 
fonte: 0101000000; ação: 264817 e Plano interno: 105USc8818c.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 790258

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 84 de 27 de aBriL de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos Con-
tratos e decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013; coNSidEraNdo ne-
cessidades institucionais no âmbito desta fundação ParáPaZ, nos termos 
do 2021/1164564;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor doMiNiQUE SaNclair MiraNda Barra, 
MaTrÍcUla N° 5914902/2, inscrito sob o cPf N° 025.151.912-07, ocupan-
te do cargo de Coordenador, para acompanhar e fiscalizar a execução do 
coNVÊNio Nº 001/2022, celebrado entre a fundação ParáPaZ e UNiVEr-
SidadE da aMaZÔNia – UNaMa, inscrita no cNPJ/Mf 05.933.016/0006-
85 cujo objeto é o desenvolvimento de atividades conjuntas para a opera-
cionalização de Programas de Estágio Supervisionado oBriGaTÓrio, NÃo 
rEMUNErado e atividades práticas, de interesse curricular, nos termos 
da Lei nº 11.788/2008 e no Termo de Compromisso n.º022/2003 firmado 
em 03 de julho de 2003, com o Ministério Público da 8ª região do Traba-
lho, proporcionando situações profissionais reais para aplicação, aprimora-
mento e complementação dos conhecimentos adquiridos como elemento 
constitutivo do movimento permanente de ação/reflexão, teoria/prática no 
curso de ENfErMaGEM, PSicoloGia, EdUcaÇÃo fÍSica, adMiNiSTra-
ÇÃo, coNTaBilidadE E PEdaGoGia.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, PaUla aNdrEia SErrÃo SaMPaio, MaTrÍcUla 
N° 5960433/1, inscrito sob o cPf N° 794.901.232-34, ocupante do cargo 
de Professora de informática.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 27 dE aBril dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 790239

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica
editaL de disPeNsa Por cotaÇÃo eLetrÔNica
FUNdaÇÃo ParÁPaZ Nº 003/2022
Processo Nº 2022/89109
a fundação ParáPaZ, fundação Pública Estadual, comunica que realizará 
dispensa de licitação, por cotação Eletrônica, do tipo menor preço por 
loTE, conforme abaixo:
oBJETo : contratação de empresa especializada no fornecimento e insta-
lação de PErSiaNaS rolÔ EM TEla Solar coM E SEM BaNdÔ diVidida 
EM dUaS, para atender as necessidades da Sede da fundação Parápaz, 
nos seguintes setores:
GaBiNETE, PrESidÊNcia, dirEToria dE PolÍTicaS SociaiS, NÚclEo dE 
ProJEToS, coordENadoria adMiNiSTraTiVa E dirEToria
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, conforme especificações, quantitativos, valo-
res e condições constantes no Termo de referência (aNEXo i e aNEXo iii).
daTa da aBErTUra: 02 dE Maio dE 2022
Hora da aBErTUra: 08 h (horário de Brasília)
local dE aBErTUra: http://web.banparanet.com.br/cotacao.
ENdErEÇo ElETrÔNico: UaS G: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida 
José Bonifácio, nº 267, Bairro fátima, cEP: 66.060-162).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no BaNParáNET, no endereço
Http://web.banparanet.com.br/cotacao, e no Portal Eletrônico de compras 
do Governo do Estado do Pará – coMPraS Pará, no endereço www.com-
praspara.pa.gov.br .
Belém, 27 de abril de 2022
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE Barro
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 790466

diÁria
.

Portaria Nº 085 de 27 de aBriL de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes 4 diárias e ½ para cada 
servidor listado abaixo, que viajarão para organização operacional e execu-
ção da 2° edição do casamento comunitário, no período de 28/04/2022 à 
02/05/2022 no município de Parauapebas, conforme listados abaixo:
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serVidor MatricULa
JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS 5948814/2
PaUlo iVaN coNcEiÇÃo dE liMa 5946741/1

VaNESSa da SilVa MoUra dE fariaS 5946662/1
MaTEUS da SilVa fErrEira MarTiNS faVacHo 5949216/2

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 790531

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 338/2022- daF/sePLad de 26 de aBriL de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 
34.057, de 12 de dezembro de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2019/199171 de 30 de abril de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor odilENE fErNaNdES da coNcEiÇÃo SaNToS, 
funcional nº. 1996-1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para a função de fiscal e o servidor daVi da SilVa SoarES, id. funcional 
nº. 388-1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para a função de 
Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato 
nº 01/2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa iNSTiTUTo aocP.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 789912
Portaria Nº 339/2022- daF/sePLad de 26 de aBriL de 2022
a diretora de administração e finanças-SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 1.667/2021-ccG de 10 
de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de 
novembro de 2021 e as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, publicada no doE nº 
34.057, de 12 de dezembro de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo n° 2021/546812 de  21 de maio de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal nº. 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar o servidor claUdia dE MoraES rEGo HESKETH, funcional 
nº. 25607-1, ocupante do cargo de Técnico a, para a função de fiscal e 
o servidor roSEaNE SaNTaNa fraSÃo, id. funcional nº. 57191445-1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, para a função de Suplen-
te, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 
02/2022 - SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLA-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SEPlad e a empresa ÊXiTo EficiÊNcia 
EM iNforMaÇÃo E TEcNoloGia lTda ME.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 789914

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0083-Gs/sePLad, de 22 de aBriL de 2.022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo
Nadson Marques albuquerque de Brito 57227017/2 Técnico de Enfermagem SESPa 09/03/2022 2022/278908

cesar augusto oliveira Barcelos 57190616/1 Enfermeiro SESPa 01/04/2022 2022/396486

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 22 de 
abril de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 790473
Portaria N° 0088-Gs/sePLad, de 26 de aBriL de 2.022.
o SEcrETári0 dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2021/838731;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora Elida iNES diEMiNGEr rodriGUES, do 
cargo de Professor, código GEP-M-ad1.401, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc, a contar de 31/11/1.994 de acordo com o art. 59 
da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 de 
abril de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 790476

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 14/2021 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNi-
caÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, estabelecida nesta capital, na 
rodovia augusto Montenegro, km - 10. centro administrativo do Esta-
do, distrito de icoaracy, cEP: 66.820-000, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.059.613/0001-18.
oBJETo: Prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 12 9doze) meses.
ViGÊNcia: a partir de 14/05/2022 e término em 13/05/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
ação: 04.126.1508.8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza de despesa: 339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte: 0101006356
origem do recurso: Tesouro Estadual
Valor aNUal: r$ 183.941,61 (cento e oitenta e três mil, novecentos e 
quarenta e um reais e, sessenta e um centavos)
daTa da aSSiNaTUra: 26/04/2022.
ordENador: irÍS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 790513

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

termo aditivo: 8º
convênio: 020/2019
Processo:318.471/2019
objeto: Prorrogar por solicitação o Prazo de Vigência
data da assinatura: 27/04/2022
Vigência: 28/04/2022 a 27/06/2022
Partes:
Beneficiário ente Público: Município de ELDORADO DO CARAJÁS
convenente: iara Braga Miranda
concedente: SEPlad
ordenador: ivaldo renaldo de Paula ledo

Protocolo: 789938

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 341/2022-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 que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/496371 de 26/04/2022,
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rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 11/01/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 1103/2021 – 
daf/SEPlad de 18/11/2021, publicada no doE nº.34.772 de 22/11/2021, 
ao servidor raiMUNdo NoNaTo BarBoSa PiMENTEl, id. funcional nº 
6119999/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria adjunta 
de Modernização e Gestão administrativa SaMad/SEPlad
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 789931
Portaria Nº 342/2022-daF/sePLad, de 27 de aBriL de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/483169 de 22/04/2022,
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 25/04/2022, por necessidade de serviço, o 
gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 298/2022 – 
daf/SEPlad de 08/04/2022, publicada no doE nº.34.929 de 11/04/2022, 
à servidora fraNcilENE cHaMMa carValHo, id. funcional nº 7006373/1, 
ocupante do cargo de auxiliar de Escritório, lotada na coordenadoria de 
compras Governamentais – cGoV/dGl//SEPlad
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
aBril dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 790067

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 086/2022-Gs/sePLad de 26 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 decreto nº 795 de 29.05.2020, publicado no doE nº 
34.240, de 1 de junho de 2020 que dispõe sobre normas pertinentes à 
cessão de servidor;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do PaE nº. 2022/428792;
r E S o l V E:
ProrroGar, a contar de 19 de julho de 2022, a cessão do servidor GE-
raldo GoBiTScH NETo, id. funcional nº. 28070/1, ocupante do cargo de 
Técnico d, para a casa civil da Governadoria do Estado, com ônus para o 
órgão cessionário, pelo prazo de 04 (quatro) anos, em conformidade com 
o disposto nos arts. 3º, §2º; 4º inciso i e, 6º incisos i e ii, do decreto nº 
795, de 29 de maio de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aBril dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 790206
Portaria Nº. 087/2022-Gs/sePLad de 26 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 decreto nº 795 de 29.05.2020, publicado no doE nº 
34.240, de 1 de junho de 2020 que dispõe sobre normas pertinentes à 
cessão de servidor;
coNSidEraNdo o teor do PaE nº. 2022/428870;
r E S o l V E:
Prorrogar, a contar de 19 de julho de 2022, de cessão da servidora Maria 
aMÉlia loUZEiro dE oliVEira, id. funcional nº. 3254607/1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, para a casa civil da Governadoria 
do Estado do Pará, sem ônus para o órgão cessionário, pelo prazo de 04 
(quatro) anos, em conformidade com o disposto nos arts. 3º, §2º e; 4º 
inciso i, do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 26 dE 
aBril dE 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 790208

Portaria Nº 118, de 27 de aBriL de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2313, de 27/04/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 

anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 118, de 27 de aBriL de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/

GrUPo de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

EMaTEr
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 395.896,99 395.896,99

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 395.896,99 395.896,99

NGPr
investimentos 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00
SEdaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.267.328,93 1.267.328,93
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 0,00 1.267.328,93 1.267.328,93

SEdEME
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

GESTÃo
Enc. SEPlad-ad

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

folha de Pessoal
dESTaQUE rEcEBido 

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

fUNPrEV
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

despesas ordinárias
 0654 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
 0658 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 4.367.475,33 4.367.475,33

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 0,00 0,00 4.367.475,33 4.367.475,33
iNfra-ESTrUTUra E 

TraNSPorTE
SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 14.664.378,25 14.664.378,25
obras e instalações

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 14.664.378,25 14.664.378,25
SETraN

investimentos 0,00 0,00 0,00 665.220,34 665.220,34
obras e instalações

 0124 0,00 0,00 0,00 665.220,34 665.220,34
PolÍTica Social

fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
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outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

UEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 232.200,00 232.200,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0102 0,00 0,00 0,00 232.200,00 232.200,00
SUBordiNadoS ao 

GoVErNo do ESTado
fundação ParáPaz
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 419.000,00 419.000,00

contrato Global
 0101 0,00 0,00 0,00 419.000,00 419.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 1.787.328,93 1.787.328,93

NGPr
 0101 0,00 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00

SEdaP
 0101 0,00 0,00 0,00 1.267.328,93 1.267.328,93

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 0,00 144.976,25 144.976,25

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 144.976,25 144.976,25

cultura 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Educação Superior 0,00 0,00 0,00 232.200,00 232.200,00
UEPa

 0102 0,00 0,00 0,00 232.200,00 232.200,00
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Enc. SEPlad-ad
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

SEEl
 0101 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 4.222.499,08 4.222.499,08

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 4.222.499,08 4.222.499,08

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 665.220,34 665.220,34

SETraN
 0124 0,00 0,00 0,00 665.220,34 665.220,34

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 554.896,99 554.896,99

EMaTEr
 0101 0,00 0,00 0,00 395.896,99 395.896,99

fundação ParáPaz
 0101 0,00 0,00 0,00 149.000,00 149.000,00

SEdEME
 0301 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Previdência 
Estadual 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

fUNPrEV

 0654 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00
 0658 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 14.744.378,25 14.744.378,25
fES
 0101 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

SEdoP
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 0,00 0,00 0,00 14.664.378,25 14.664.378,25

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 7.699.701,25 7.699.701,25

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 0,00 0,00 232.200,00 232.200,00

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 0,00 0,00 14.764.378,25 14.764.378,25

0124 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 665.220,34 665.220,34

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0654 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- SErVidor

0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

0658 - recursos Próprios 
do fundo financeiro da 

Previdência do Estado do Pará 
- PaTroNal

0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 38.371.499,84 38.371.499,84

Portaria Nº 119, de 27/04/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
usando de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro 
de 2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 665.220,34 (Seiscentos e Sessenta e cinco Mil, duzentos 
e Vinte reais e Trinta e Quatro centavos), na(s) dotação(ões) da(s) 
natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(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 0124 444042 665.220,34

ToTal 665.220,34

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 0124 449051 665.220,34

ToTal 665.220,34

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:790542

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 66/2022-sePLad/PcPa, 27 de aBriL de 2022
 recorreÇÃo da PeÇa ProcessUaL - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seu 
anexo e demais disposições legais aplicáveis, torNaM PÚBLica a re-
correÇÃo da PeÇa ProcessUaL - sUB JUdice do concurso Público 
no c-206, conforme as seguintes disposições:
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art. 1° fica divulgado, em cumprimento à decisão judicial proferida nos 
autos descrito abaixo, a recorreção da Peça Processual do candidato, fican-
do mantida a nota anteriormente atribuída:

 401 - deLeGado de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota da PeÇa 
ProcessUaL aUtos Nº

Erick Sales Vilela 4120022393 8.25 0805333-34.2022.8.14.0301

art. 2° Quanto ao resultado divulgado da Peça Processual do candidato 
descrito acima, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoao-
cp.org.br, no período, da 08h00min do dia 29/04/2022 até as 23h59min do 
dia 02/05/2022 observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WaLter reseNde de aLMeida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 67/2022-sePLad/PcPa, 27 de aBriL de 2022
reVoGaÇÃo de reiNteGraÇÃo e HaBiLitaÇÃo Para a 

correÇÃo da PeÇa ProcessUaL - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas atri-
buições legais, torNaM PÚBLica a reVoGaÇÃo da reiNteGraÇÃo 
e HaBiLitaÇÃo Para a correÇÃo da PeÇa ProcessUaL - sUB 
JUdice, da candidata Jessica iNGrid de LiMa riBeiro (inscrição 
nº 4120022793), do concurso Público c-206, para o provimento do cargo de 
delegado de Polícia civil, conforme decisão do agravo de instrumento (processo 
nº 0804117-68.2022.8.14.0000) 2ª Turma do de direito Público do Pará.
art. 1º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WaLter reseNde de aLMeida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo:790545

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad secretaria de estado de 
adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)

coNcUrso PÚBLico c-208
editaL Nº 54 sePLad/seaP, de 27 de aBriL de 2022 

resULtado FiNaL deFiNitiVo da 1ª Fase do certaMe
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), após análise dos recursos interpostos contra o resultado final 
Preliminar da 1ª fase do certame, no uso das suas atribuições legais, 
tornam público o resULtado FiNaL deFiNitiVo da 1ª Fase do con-
curso Público c- 208.
art. 1º Encontra-se no Anexo 01 o Resultado Final Definitivo da 1ª Fase 
dos candidatos classificados para as vagas de provimento imediato, em 
ordem de classificação.
art. 2º Encontra-se no Anexo 02 o Resultado Final Definitivo da 1ª Fase 
dos candidatos classificados para as vagas de cadastro de reserva, em 
ordem de classificação
Os Anexos 01 e 02 estão na seguinte ordem: cargo, classificação, inscrição, 
nome, nota final.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
saMUeLsoN Yoiti iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL de coNVocaÇÃo Para o cUrso de ForMaÇÃo 
ProFissioNaL

editaL Nº 55/seaP/sePLad, de 27 de aBriL de 2022
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-
ÇÃo (sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, tornam 
pública a convocação dos candidatos relacionados no anexo i deste edital, 
para a Matrícula ao curso de formação dos candidatos do concurso c-208.
1. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios Para MatrÍcU-
La do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
1.1 Período: 09 de maio de 2022 à 10 de junho de 2022.
1.2. Horário: de 08 às 14h, observado horário oficial de Brasília/DF.
1.3. os candidatos convocados para matrícula no curso de formação Pro-
fissional deverão entregar os documentos no dia e horário especificados 
no aNEXo i deste edital, na Escola de administração Penitenciária (EaP) 
localizada na rua Santo antônio, S/N., bairro da campina. Belém /Pa, cEP: 
66010-105, Telefone (91) 3342-2350.
1.4 o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência 
mínima de 30 minutos do horário fixado para sua matrícula.
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os can-
didatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estiverem 
capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, 
apresentarem documento de identidade original em bom estado de conser-
vação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da seguinte 
documentação:
a) 02 Fotografia 3x4, colorida, recente;
b) cadastro de Pessoa física – cPf;
c) comprovante de Situação cadastral no cPf (site: receita federal)
d) carteira de identidade - rG;
e) Certificado de Reservista (sexo masculino);
f) Título de Eleitor;
g) certidão de Quitação Eleitoral;
h) Tipo Sanguíneo/ fator rH;
i) certidão de casamento /certidão de Nascimento;
j) comprovante de residência - atual (água, luz, telefone) ou declaração 
autenticada;
k) Termo de desistência de Bolsa (Somente para os candidatos que opta-
rem por não receber a bolsa) (anexo iii);
l) declaração de dados Bancários (anexo iV);
m) ficha de requerimento da Matrícula (anexo V).
n) atestado médico original, contendo nome completo e número do docu-
mento de identidade, emitido no prazo máximo de 30 dias, contados retro-
ativamente em relação ao primeiro dia de matrícula presencial, constando 
expressamente que o (a) está apto (a) a realizar atividades físicas.
2.2 a entrega dos documentos poderá ser efetivada por procuração, com 
poderes expressos (delegação de poderes específicos), e passada por instru-
mento público ou particular, mediante entrega do respectivo mandado, acom-
panhado de cópia do documento de identidade do candidato e da correspon-
dente apresentação do documento de identidade do procurador/outorgado.
2.3 o candidato com documentos apresentados por procuração assume 
total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador e 
pelos documentos por ele entregues, arcando com as consequências de 
eventuais erros de seu representante ou insuficiência e/ou erro na apre-
sentação dos documentos requeridos pelo Edital.
2.4. considerando os efeitos que a pandemia do coronavírus (coVid-19) 
tem provocado profundos impactos na Saúde Pública Mundial, reclamando 
a necessidade de implementação de medidas imediatas visando à preser-
vação, controle e contenção de riscos, de forma a evitar a disseminação 
da doença, É oBriGaTÓrio o comparecimento no local da entrega das 
documentações utilizando a MáScara facial, que deverá ser mantida 
durante a matrícula.
2.5. as cópias das documentações de que trata o anexo ii deverão ser 
entregues em envelope tamanho A4, com tarja de identificação contendo o 
número da inscrição, nome completo, região de lotação e cPf do candida-
to, juntamente com o check-list de confirmação de entrega dos documen-
tos, disponível no anexo ii, deste edital;
2.6. após análise da documentação apresentada pelos candidatos será pu-
blicada a homologação da matrícula e a convocação para o curso de for-
mação Profissional somente daqueles que estiverem com a documentação 
considerada regular pelo presente edital.
2.7. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para ma-
trícula ao Curso de Formação Profissional que deixar de apresentar a docu-
mentação exigida no período estipulado em edital ou que apresentá-la de 
forma irregular; não efetivar sua matrícula presencial no período estipula-
do; desistir expressamente do curso; deixar de comparecer por qualquer 
motivo para efetivação da matrícula ao Curso de Formação Profissional ou, 
ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e editalícios.
2.8. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional continuará 
a ser submetido à Investigação Social para Verificação dos Antecedentes 
Pessoais, conforme previsto no subitem 15.1 do Edital nº 01 /SEaP/SE-
Plad, de 29 de junho de 2021.
2.9. o (a) candidato (a) que não apresentar a documentação exigida no 
ato da matrícula terá sua inscrição no Curso de Formação Profissional in-
deferida e será eliminado do certame.
2.10. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessá-
rios para a matrícula no Curso de Formação, algum candidato classificado 
para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a docu-
mentação de acordo com o previsto neste Edital, a Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária – SEaP deverá convocar o(s) candidato(s) 
subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua 
matrícula antes do início do curso de formação, observado o limite de va-
gas e respectivo cadastro reserva, previstos no item 4.2 do Edital nº 01 /
SEaP/SEPlad, de 29 de junho de 2021.
2.11. É proibido se apresentar no dia da matrícula portando armas de fogo 
ou aquelas consideradas armas brancas.
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2.12. A carga horária do Curso de Formação Profissional será de 320 horas/aula.
2.13. No decorrer do curso exigir-se-á do candidato/estudante uma frequên-
cia mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, sendo desligado 
do curso o candidato/estudante que não atingir esse percentual mínimo.
2.14. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional receberá 
bolsa mensal, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento-base 
dos cargos de nível fundamental, de acordo com o art. 32 da lei 8.937, de 
2 de dezembro de 2019.
2.15. A bolsa de estudos não configura qualquer vínculo empregatício do 
aluno com a Secretaria de Estado de administração Penitenciária, consti-
tuindo-se apenas de uma ajuda transitória, durante a realização do curso 
de Formação Profissional.
2.16. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional receberá 
bolsa mensal, entretanto, o aluno/candidato que possuir vínculo emprega-
tício como servidor público em órgãos de quaisquer entes federativos, e 
continuar recebendo normalmente a remuneração em seu órgão, terá que 
preencher e assinar o Termo de desistência da Bolsa de auxílio de Estudo, 
anexo iii.
2.17. o (a) aluno/candidato (a) que optar pelo recebimento da bolsa do 
Curso de Formação Profissional deverá preencher seus dados bancários 
conforme disposto no anexo iV deste edital.
2.18. Em nenhuma hipótese, haverá adiamento e/ou trancamento da ma-
trícula no curso de formação.
2.19. Nenhum candidato/estudante poderá concluir o curso de formação 
Profissional em que estiver matriculado, sem que seja considerado físico, 
intelectual, profissional e moralmente apto para o exercício do cargo de 
provimento efetivo.
2.20. Ao término do Curso de Formação Profissional será divulgada a clas-
sificação geral dos candidatos/estudantes, em ordem decrescente do resul-
tado das provas, dos candidatos dentro do número de vagas de provimento 
imediato e cadastro de reserva.
2.21. As listas dos aprovados no Curso de Formação Profissional (provi-
mento imediato e cadastro de reserva) serão publicadas no Diário Oficial 
do Estado do Pará após o término do curso.
2.22. os candidatos deverão cumprir com as exigências previstas no edital 
do concurso sob pena de ser eliminado (a).
3. do croNoGraMa PreVisto

croNoGraMa de atiVidades
atiVidades data

Matrícula dos candidatos. 09/05 a 10/06/2022
Homologação de resultado Preliminar dos candidatos Matriculados. 17/06/2022

recurso do resultado Preliminar dos candidatos Matriculados. 20/06 a 24/06/2022
resposta aos recursos interpostos do resultado Preliminar dos candidatos matriculados. 06/07/2022

Convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional - 2ª Chamada. 06/07/2022
Matrícula dos candidatos - 2ª chamada. 13/07 a 19/07/2022

Homologação de resultado dos candidatos Matriculados na 2ª chamada. 26/07/2022
recurso do resultado dos candidatos Matriculados na 2ª chamada. 27 a 29/07/2022

resposta aos recursos interpostos do resultado dos candidatos matriculados na 2ª 
chamada. 05/08/2022

Homologação de Resultado Definitivo dos candidatos matriculados. 05/08/2022

4.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições contrárias.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022. 
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
saMUeLsoN Yoiti iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

aNeXo i - convocação para Matrícula no curso de Formação Pro-
fissional (2ª Fase)

inscrição Nome data HorÁrio
60560 aBiB BarBoSa fraNcEZ 09/05/2022 08h00
3399 aBÍlio HYaGo loPES MarTiNS 09/05/2022 08h00
58365 aBiMaEl doS SaNToS SoUSa 09/05/2022 08h00
54831 aBNEr da SilVa caBral NETo 09/05/2022 08h00
21427 aBNEr fErrEira SaNToS dE SoUZa 09/05/2022 08h00
21577 aBraÃo SaMPaio da SilVa 09/05/2022 08h00
16300 aBraÃo SoUSa Sá 09/05/2022 08h00
6474 adEilSoN caNTaNHEdE GaSPar MarTiNS 09/05/2022 08h00
63342 adElMo JoSÉ dE frEiTaS JÚNior 09/05/2022 08h00
49251 adElMo MoNTEiro dE oliVEira filHo 09/05/2022 08h00
8099 adElSoN dE SoUSa lEÃo 09/05/2022 08h00
68790 adEMildo PaNToJa da SilVa 09/05/2022 08h00
79779 adENilToN MiraNda coSTa 09/05/2022 08h00
55154 adENNiTo doS SaNToS SoUSa 09/05/2022 09h00
9889 adEUZi da coSTa liSBoa 09/05/2022 09h00
6629 adirlaN fErrEira doS SaNToS 09/05/2022 09h00
83036 adlEY rUBENS rodriGUES doS SaNToS 09/05/2022 09h00
51921 adNiValdo dE JESUS dE oliVEira BaraTiNHa 09/05/2022 09h00
64785 adoNiraN riBEiro fErraZ dE alBUQUErQUE 09/05/2022 09h00

75630 adriaNa doS rEiS doS SaNToS 09/05/2022 09h00
25635 adriaNa HElENa dE liMa fErrEira 09/05/2022 09h00
37460 adriaNE da SilVa fErrEira 09/05/2022 09h00
26594 adriaNo aNdradE doS SaNToS 09/05/2022 09h00
59750 adriaNo coNcEiÇÃo da SilVa 09/05/2022 09h00
9153 adriaNo dE frEiTaS SilVa 09/05/2022 09h00
47396 adriaNo dE oliVEira SilVa 09/05/2022 09h00
53084 adriaNo doS PraZErES cUNHa 09/05/2022 10h00
23515 adriaNo fErrEira PirES 09/05/2022 10h00
40832 adriaNo fiUZa da crUZ 09/05/2022 10h00
31932 adriaNo GoNÇalVES PiMENTEl 09/05/2022 10h00
51704 adriaNo MacHado dE aQUiNo 09/05/2022 10h00
34229 adriaNo rodriGUES PErEira 09/05/2022 10h00
66791 adriaNo SilVa BENTo 09/05/2022 10h00
26932 adriaNo ViaNa ValENTE 09/05/2022 10h00
6377 adriEl dE fraNÇa ViaNa 09/05/2022 10h00
58616 adriEli loPES da SilVa 09/05/2022 10h00
75038 adriEllE Márcia doS SaNToS 09/05/2022 10h00
38913 adriElY liMa diaS 09/05/2022 10h00
51364 adrYEl JoSE da SilVa BarradaS 09/05/2022 10h00
52289 adSo rENaN Prado TaVarES 09/05/2022 11h00
59363 afoNSo dE SoUZa coUTiNHo 09/05/2022 11h00
25960 aGNaldo MaTiaS dE aGoSTiNHo 09/05/2022 11h00
58849 airToN ProGENio TaVarES 09/05/2022 11h00

65945 aiSlaN SilVa BaNdEira 09/05/2022 11h00
53830 alaN doUGlaS aViNTE ViaNa 09/05/2022 11h00
72352 alaNa criSTiNa GoNÇalVES dE SoUZa 09/05/2022 11h00
90866 alaNdErSoN da coSTa liMa 09/05/2022 11h00
50095 alaNE PErEira dE SoUSa 09/05/2022 11h00
33274 alaNNa BraGa dE MENEZES 09/05/2022 11h00
25084 alaNo MEdEiroS caValcaNTi 09/05/2022 11h00
58108 alBErTH MaTHEUS clEMENTiNo crUZ 09/05/2022 11h00
50621 alBErTo adriaN PiNHEiro GoNZalEZ 09/05/2022 11h00
1151 alBErTo cardoSo lEal 09/05/2022 12h00
2397 alBErTo NUNES rEiS 09/05/2022 12h00
81608 alciMara dE SoUSa liMa 09/05/2022 12h00
77954 aldo caSTro coSTa 09/05/2022 12h00
42198 alESSaNdra criSTiNa SilVa dE oliVEira 09/05/2022 12h00
59099 alESSaNdro alVES cHaVES 09/05/2022 12h00
83536 alESSaNdro aNGElo diaS dE SoUSa 09/05/2022 12h00
58181 alESSaNdro dE aNdradE BarroSo 09/05/2022 12h00
60423 alESSaNdro fiGUEirEdo dE oliVEira 09/05/2022 12h00
78185 alESSaNdro lUiS loBaTo coUTiNHo 09/05/2022 12h00
3846 alESSilVaNE Maria dE MESQUiTa 09/05/2022 12h00
738 alEX da SilVa SiNdEaUX 09/05/2022 12h00

68501 alEX MarcEliNo roSa dE araÚJo 09/05/2022 12h00
4724 alEX SilVa daS NEVES 09/05/2022 13h00
79391 alEX SilVa lacErda dE SoUSa 09/05/2022 13h00
8788 alEX SoUSa GoMES 09/05/2022 13h00
38355 alEXaNdra lEal aBdoN 09/05/2022 13h00
40902 alEXaNdrE lEal claUdiNo 09/05/2022 13h00
59582 alEXaNdrE MacHado dE alMEida 09/05/2022 13h00
57912 alEXaNdrE MairraUlE SilVa dE SoUZa 09/05/2022 13h00
31988 alEXaNdrE SilVa doS SaNToS 09/05/2022 13h00
63274 alEXaNdrE SodrÉ BriTo 09/05/2022 13h00
25192 alEXaNdrE WErNEK VariS MoNTEiro 09/05/2022 13h00
26592 alEXSaNdro BEZErra riBEiro 09/05/2022 13h00
55269 alEXSaNdro doS SaNToS coSTa 09/05/2022 13h00
20469 alEXSaNdY WÉVaNY dE caSTro araÚJo 09/05/2022 13h00
1787 alfrEdo BorGES lUiZ 10/05/2022 08h00
30058 alfrEdo BriTo aGUiar JUNior 10/05/2022 08h00
46827 aliaNdro ricEllY da SilVa dE SoUZa 10/05/2022 08h00
73175 aliNE dE alENcar fErNaNdES 10/05/2022 08h00
52888 aliNE SaBriNa PiNTo MoNTEiro 10/05/2022 08h00

63946 aliNE SErraNo BaNNacH 10/05/2022 08h00

28873 aliSoN da SilVa dE JESUS 10/05/2022 08h00

72427 aliSoN dE oliVEira ProTáSio 10/05/2022 08h00
53293 aliSoN NUNES SilVa cHUcrE 10/05/2022 08h00
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13502 allaN dE SoUZa GoMES 10/05/2022 08h00
13090 allaN fidEl MEdEiroS dE aNdradE 10/05/2022 08h00

64518 allaN KEPlEr MoNTEiro SaNToS 10/05/2022 08h00
46896 allaN liMa riBEiro 10/05/2022 08h00
2803 allaN MoNTEiro coUTiNHo 10/05/2022 09h00
30378 allaN SaldaNHa fErrEira 10/05/2022 09h00
57288 allEf aGUiar diNiZ 10/05/2022 09h00
2580 allEXaNdrY liNdoN lEiTE cardoSo 10/05/2022 09h00
56509 alMir dE SoUSa carNEiro 10/05/2022 09h00
55287 alTEVir loBaTo dE MElo JUNior 10/05/2022 09h00
236 alTHiErES da SilVa BraGa 10/05/2022 09h00

86849 alYSSoN BrUNo QUarESMa coUTiNHo 10/05/2022 09h00
41720 aMaN fErrEira dE SENa 10/05/2022 09h00
67958 aMaNda dE loUrdES SaNToS VilEla 10/05/2022 09h00
90536 aMaNda GoNÇalVES da coSTa 10/05/2022 09h00
25553 aMaNda PriScila SoarES aZEVEdo 10/05/2022 09h00
67595 aMaUrY GoNcalVES SErrao 10/05/2022 09h00
45921 aMÉi MoNTEiro dE alMEida 10/05/2022 10h00
67598 aNa aNdrEZa GodiNHo PErEira 10/05/2022 10h00
88865 aNa caroliNa da SilVa GoMES 10/05/2022 10h00
70404 aNa caroliNa SaNToS dE SoUZa 10/05/2022 10h00
73109 aNa clara NaSciMENTo HErBST 10/05/2022 10h00
10576 aNa claUdia ValENTE fErrEira 10/05/2022 10h00
56153 aNa fláVia coSTa aNJoS 10/05/2022 10h00
79746 aNa fraNciNElY fErrEira dE oliVEira 10/05/2022 10h00
9643 aNa GaBriElla PiNHEiro BarBoSa da coSTa 10/05/2022 10h00
48668 aNa lUiZa PErEira dE MElo 10/05/2022 10h00
33844 aNa Maiara MorEira dE SoUSa 10/05/2022 10h00
13872 aNa Maria dE oliVEira MorEira 10/05/2022 10h00
72848 aNa PaUla aZEVEdo da SilVa 10/05/2022 10h00
39711 aNa PaUla cardoSo carValHo 10/05/2022 11h00
79525 aNa PaUla SaNToS dE liMa 10/05/2022 11h00
13848 aNa rafaEla doS SaNToS rocHa 10/05/2022 11h00
19339 aNdErlEi SilVa rodriGUES 10/05/2022 11h00
36405 aNdErSoN claUdiaN dE liMa 10/05/2022 11h00
66663 aNdErSoN dE JESUS SiQUEira coSTa 10/05/2022 11h00
44777 aNdErSoN dE oliVEira raMoS 10/05/2022 11h00
66103 aNdErSoN fElESMiNo MoNTEiro 10/05/2022 11h00
1994 aNdErSoN GoMES doS SaNToS 10/05/2022 11h00
18325 aNdErSoN JoSE dE SoUSa MoNTEiro 10/05/2022 11h00
60588 aNdErSoN lUSToSa fariaS dE SoUZa 10/05/2022 11h00
44837 aNdErSoN MaUricio MarQUES da SilVa 10/05/2022 11h00
4776 aNdErSoN MElo dE oliVEira MElo 10/05/2022 11h00
41326 aNdErSoN SaNToS alMEida MacaU 10/05/2022 12h00
9086 aNdErSoN SilVa da SilVa 10/05/2022 12h00
4081 aNdErSoN ViEira dE SENa 10/05/2022 12h00
58155 aNdrÉ dE alBUQUErQUE MUraKaMi 10/05/2022 12h00
16839 aNdrE fariaS liMa 10/05/2022 12h00

37145 aNdrE fEliPE rodriGUES dE oliVEira 10/05/2022 12h00

27295 aNdrÉ lUiZ alVES PaiXÃo 10/05/2022 12h00

85036 aNdrÉ oliVEira da coSTa 10/05/2022 12h00
59171 aNdrÉ ricardo SoUZa doS SaNToS 10/05/2022 12h00
679 aNdrE ViNicioS coSTa dE liMa 10/05/2022 12h00

19151 aNdrEia aBrEU dE alMEida 10/05/2022 12h00
48749 aNdrEia da SilVa fErrEira 10/05/2022 12h00
8774 aNdrEl rafaEl NoNaTo PaNToJa 10/05/2022 12h00
61499 aNdrÉlio do Pilar PaNToJa PoMPEU 10/05/2022 13h00

48859 aNdrESoN da SilVa loPES 10/05/2022 13h00

7571 aNdrESSa criSTiNa SilVa BriTo 10/05/2022 13h00
47913 aNdrEY dE oliVEira riBEiro 10/05/2022 13h00
5067 aNdrEY MicHEl SoarES alVES 10/05/2022 13h00
51805 aNdrEY MoNTEiro PalHETa 10/05/2022 13h00
37065 aNdrEZa fErrEira rodriGUES 10/05/2022 13h00
36627 aNdrEZa oliVEira da SilVa da SilVa 10/05/2022 13h00
69845 aNdrEZa ViaNa SoUZa 10/05/2022 13h00
33610 aNdria GoMES SoarES 10/05/2022 13h00
11213 aNEYrES da lUZ SaNToS 10/05/2022 13h00

43086 aNGEliNa NEVES raMoS 10/05/2022 13h00
4476 aNGElo GlEYSToN dE SoUZa MacHado 10/05/2022 13h00
5427 aNGElo riBEiro da SilVa 11/05/2022 08h00
30089 aNiEl aMaral do carMo 11/05/2022 08h00
86130 aNNa PaUla MaciEl aMaral 11/05/2022 08h00
18456 aNNa THErEZa EVaNS 11/05/2022 08h00
74092 aNNE caTariNE TaVarES VEiGa 11/05/2022 08h00
88288 aNNE KarolYNE MaToS PiMENTa 11/05/2022 08h00
37665 aNToNia lUdMYlla alVES MoNTEiro 11/05/2022 08h00
5242 aNToNia MarQUiZa dE laVor PErEira 11/05/2022 08h00
14311 aNToNia MarTa fraNco PriNTES 11/05/2022 08h00
84790 aNToNia QUElMa da SilVa SoUSa 11/05/2022 08h00
47809 aNToNia raiMUNda dE aGUiar 11/05/2022 08h00
50402 aNToNio carloS da SilVa JUNior .. 11/05/2022 08h00
6181 aNToNio carloS SilVa fErrEira JUNior 11/05/2022 08h00
4015 aNToNio cHarlES MoUra GoMES 11/05/2022 09h00
40782 aNToNio dE PadUa cardoSo dE alMEida JUNior 11/05/2022 09h00
38802 aNToNio EraSMo BriTo NETo 11/05/2022 09h00
74024 aNTÔNio ErNaNdES fErrEira dE oliVEira 11/05/2022 09h00
87324 aNToNio fEliPE fErrEira MarQUES arrUda 11/05/2022 09h00
43624 aNToNio fraNciSco do NaSciMENTo filHo 11/05/2022 09h00
75105 aNToNio GaBriEl alVES GardUNHo 11/05/2022 09h00
9447 aNToNio GlEidSoN SiQUEira PiNTo 11/05/2022 09h00
18257 aNToNio JoSE da coSTa SoUSa JUNior 11/05/2022 09h00
12727 aNTÔNio JoSÉ dE SoUZa SiMaS 11/05/2022 09h00
36741 aNToNio JoSÉ PErira doS SaNToS JUNior 11/05/2022 09h00
10909 aNToNio JoSE ValdiViNo da SilVa 11/05/2022 09h00

65684 aNToNio JUNior GoNcalVES fiGUEiro 11/05/2022 09h00
1875 aNToNio lidEoMar alMEida PirES 11/05/2022 10h00
53718 aNTÔNio Marcio loPES oliVEira 11/05/2022 10h00
33599 aNToNio MarcoS alMEida dE oliVEira 11/05/2022 10h00
14737 aNToNio MarcoS dE MESQUiTa frEirE 11/05/2022 10h00
25114 aNToNio MaYcoN fErrEira do NaSciMENTo 11/05/2022 10h00
25221 aNTÔNio MoraES da SilVa JUNior 11/05/2022 10h00
57507 aNToNio roBSoN PErEira doS SaNToS 11/05/2022 10h00
68327 aNToNio SoUSa MENdES 11/05/2022 10h00
59765 aNToNio WElliNGToN Vilar da SilVa 11/05/2022 10h00
71219 aNTÔNio WilSoN araÚJo rocHa 11/05/2022 10h00
48093 aPoENNa liMa do aMaral 11/05/2022 10h00
2977 ariaNa ValENTE fErrEira 11/05/2022 10h00
26044 ariSSaNTo dE SoUSa da SilVa 11/05/2022 10h00
60573 ariSTidES NUNES ViEira 11/05/2022 11h00
44458 ariWaNda VEroNiKa PErEira PaTrioTa 11/05/2022 11h00
54377 arlEN da coSTa cUNHa 11/05/2022 11h00
59771 arlEY MaTa do aMaral 11/05/2022 11h00
75431 arNaldo da cUNHa coSTa 11/05/2022 11h00
19525 arNaldo riBEiro da SilVa 11/05/2022 11h00
52855 arNoldo MiraNda dE aNdradE 11/05/2022 11h00
67761 arTHUr aNTUNES da SilVa NaSciMENTo (SUB JUdicE) 11/05/2022 11h00
2859 arTHUr laErcio corrEa dE MoraES 11/05/2022 11h00
47918 arTUr BiSPo dE SENa 11/05/2022 11h00
53032 arTUr dE JESUS MacEdo 11/05/2022 11h00
62925 arTUr GaBriEl dE MEdEiroS PiMENTEl 11/05/2022 11h00
44030 arY Haroldo carValHo caValcaNTE 11/05/2022 11h00
73154 aTYla dE alENcar fErrEira 11/05/2022 12h00
75659 aUGUSTo BarBoSa SilVa NETo 11/05/2022 12h00
21220 aUGUSTo cESar BriTo doS SaNToS 11/05/2022 12h00
10233 aUGUSTo cÉSar SilVa SaliNa 11/05/2022 12h00
6177 aUGUSTo clEcio MaciEl Baia 11/05/2022 12h00
36199 aYrToN dE oliVEira PErEira 11/05/2022 12h00
87813 aYUPE cardoSo PiNHo 11/05/2022 12h00
73952 BEaTriZ alVES fErrEira 11/05/2022 12h00
4667 BEaTriZ BorGES SilVa MarTiNS 11/05/2022 12h00
62085 BENdSoN SilVa BarBoSa 11/05/2022 12h00
38304 BENEdiTo BriTo dE ESPÍNdola 11/05/2022 12h00
1767 BENEdiTo Edrio da SilVa PiNTo 11/05/2022 12h00
29028 BENEdiTo SUliVaN dE oliVEira liMa 11/05/2022 12h00
27113 BENJaMiM dE frEiTaS raMoS filHo 11/05/2022 13h00
9317 BENoNES SilVa SaNToS 11/05/2022 13h00



diário oficial Nº 34.949   17Quinta-feira, 28 DE ABRIL DE 2022

91421 BErKilEY daNE araÚJo rocHa 11/05/2022 13h00
762 BiaNca BaTiSTa rocHa 11/05/2022 13h00

92140 BiaNca da foNSEca SilVa 11/05/2022 13h00
29523 BiaNca HElaiNE foNSEca cUNHa 11/05/2022 13h00

50355 BrENa SaNTa BrÍGida MoNTEiro 11/05/2022 13h00
45914 BrENda caroliNa liMa do NaSciMENTo rESENdE 11/05/2022 13h00
23634 BrENdo fErrEira cHaVES Sá 11/05/2022 13h00
18320 BrENdo frEiTaS Gaia 11/05/2022 13h00
80755 BrENdo liSaNdro fErrEira da SilVa 11/05/2022 13h00
70115 BrENdo SilVa riBEiro 11/05/2022 13h00
35790 BrENNEr roSENdo fraNco dE MoraES 11/05/2022 13h00

86 BrUcE BarroS dE frEiTaS 12/05/2022 08h00
46114 BrUNa alVES da coSTa 12/05/2022 08h00
46701 BrUNa caroliNE da SilVa GoNÇalVES 12/05/2022 08h00
26842 BrUNNo da coSTa faciola dE SoUZa 12/05/2022 08h00
51542 BrUNo SaNToS doS rEiS 12/05/2022 08h00
66063 BrUNo araUJo doS SaNToS 12/05/2022 08h00
33045 BrUNo BarBoSa BaNdEira 12/05/2022 08h00
26062 BrUNo BarBoZa BEZErra MaToS 12/05/2022 08h00
83712 BrUNo carloS dE SoUZa SaNToS 12/05/2022 08h00
44827 BrUNo coSTa dE oliVEira 12/05/2022 08h00
81448 BrUNo coSTa MENdoNÇa 12/05/2022 08h00
30773 BrUNo dE caSTro carValHo 12/05/2022 08h00
57602 BrUNo fiGUEira oliVEira 12/05/2022 08h00
19857 BrUNo forTE NaSciMENTo dE MElo 12/05/2022 09h00
23690 BrUNo GaBriEl MarTiNS dE carValHo 12/05/2022 09h00
162 BrUNo GaMa doS PaSSoS 12/05/2022 09h00

75136 BrUNo HENriQUE SHEcool BEZErra da SilVa 12/05/2022 09h00
67152 BrUNo MarTiNS coSTa loUrEiro dE aBrEU 12/05/2022 09h00
72718 BrUNo MarTiNS da coSTa fErrEira 12/05/2022 09h00
47494 BrUNo MESSiaS oliVEira do NaSciMENTo 12/05/2022 09h00
68190 BrUNo PiNHEiro dE lUNa 12/05/2022 09h00
63807 BrUNo rocHa NoVaES 12/05/2022 09h00
57324 BrUNo rodriGUES da SilVa alVES 12/05/2022 09h00
38785 BrUNo roSiValdo da SilVa BarBoSa 12/05/2022 09h00
36021 BrUNo SErGio rodriGUES fEliX 12/05/2022 09h00
58971 BrUNo SoUSa da coSTa 12/05/2022 09h00
6469 BrUNo WalliSoN oliVEira coSTa 12/05/2022 10h00
2585 caio EdUardo caMPoS GUiMarÃES 12/05/2022 10h00
72142 caio fláVio NUNES BaSToS 12/05/2022 10h00
40646 caio lEoNardo da SilVa PiNTo 12/05/2022 10h00
76525 caio SilVa da SilVa 12/05/2022 10h00
50112 caio ZacariaS loPES dE liMa 12/05/2022 10h00
27110 caMila carValHo TorrES 12/05/2022 10h00
18245 caMila Jaciara do NaSciMENTo SoarES 12/05/2022 10h00
31352 caMila PiNHEiro NolETo 12/05/2022 10h00
18224 caMila SilVa dE araUJo 12/05/2022 10h00
48430 caMila SilVa dE oliVEira 12/05/2022 10h00
60582 caMilla loBaTo SaNToS 12/05/2022 10h00
74067 carla SaNToS dE carValHo PiTa 12/05/2022 10h00

36042 carloS adriaNo dE MENEZES araUJo 12/05/2022 11h00
1228 carloS alBErTo da SilVa 12/05/2022 11h00
47024 carloS alBErTo daS NEVES BarBoSa 12/05/2022 11h00
36823 carloS alBErTo SaNToS dE caMPoS 12/05/2022 11h00
33120 carloS alBErTo ViEira riBEiro 12/05/2022 11h00
14452 carloS aNdrÉ caSSiaNo HErMES 12/05/2022 11h00
41082 carloS aNdrE doS SaNToS PiNTo 12/05/2022 11h00
33839 carloS aNToNio liMa NaSciMENTo 12/05/2022 11h00
25799 carloS arTHUr SaNToS PErEira 12/05/2022 11h00
11937 carloS aUGUSTo BarroS da SilVa 12/05/2022 11h00
60268 carloS aUGUSTo da SilVa SaNToS 12/05/2022 11h00
16431 carloS aUGUSTo oliVEira coSTa 12/05/2022 11h00
10904 carloS BrENNo da SilVa caSTro 12/05/2022 11h00
4557 carloS clEBEr SilVa raPoSo 12/05/2022 12h00
7089 carloS diEGo BalBY crUZ 12/05/2022 12h00
92671 carloS diEGo SaNToS aráUJo 12/05/2022 12h00
62635 carloS EdUardo alVES fErrEira 12/05/2022 12h00
35094 carloS EdUardo frEiTaS da SilVa 12/05/2022 12h00
45010 carloS EdUardo KErBaUY filHo 12/05/2022 12h00

59539 carloS EdUardo PalHETa dE MElo 12/05/2022 12h00
39061 carloS HENriQUE SilVa daNTaS 12/05/2022 12h00
55157 carloS HENriQUE VariS MENdES 12/05/2022 12h00
15188 carloS JacKSoN falcÃo fErrEira 12/05/2022 12h00
47127 carloS JoSÉ dE MElo 12/05/2022 12h00
66426 carloS MaTEUS 12/05/2022 12h00
88483 carloS rafaEl PirES 12/05/2022 12h00
10083 carloS rENaTo da SilVa doS SaNToS 12/05/2022 13h00
44161 carloS roBErTo dE oliVEira crUZ 12/05/2022 13h00
73845 carloS ViNiciUS da SilVa SoUSa 12/05/2022 13h00
36863 carloS ViNÍciUS diaS loBaTo 12/05/2022 13h00
86343 carloS ViNiciUS MacEdo crUZ 12/05/2022 13h00
86546 carlYSoN flEYrE oliVEira caValcaNTi 12/05/2022 13h00
27666 caroliNa MESQUiTa GErMaNo 12/05/2022 13h00
64528 caroliNE corrEa carValHo doS SaNToS 12/05/2022 13h00
70884 caroliNE THaiS SaNTaNa doS SaNToS 12/05/2022 13h00
60972 caSSio GUSTaVo alVES MaToS 12/05/2022 13h00
10762 caSSio HElToN doS SaNToS SoUZa 12/05/2022 13h00
25509 caSSio TUlio GoNcalVES da SilVa PErEira 12/05/2022 13h00
50141 cáSSio ZacariaS loPES dE liMa 12/05/2022 13h00
60356 caUBY dE SoUZa aNdradE 13/05/2022 08h00
46737 caUÊ SaNTiaGo SalHEB oliVEira dE liMa 13/05/2022 08h00
19340 caYo cardoSo caValcaNTE 13/05/2022 08h00
47849 cEliaNE dE araUJo PiNTo SaNToS 13/05/2022 08h00
11536 cElSo liSBoa lUZ 13/05/2022 08h00
46096 cESar aUGUSTo dE carValHo PiNHEiro 13/05/2022 08h00
53589 cESar aUGUSTo loPES riBEiro 13/05/2022 08h00

60342 cÉSar KoJaK caValcaNTE SaNToS 13/05/2022 08h00
93236 cESar SErGio alVES 13/05/2022 08h00
62360 cESar WillYaMS PiNHEiro florES 13/05/2022 08h00
73334 cHarlES cordEiro MElo 13/05/2022 08h00
27333 cHarlES faBrÍcio MoNTEiro fraNco 13/05/2022 08h00
79335 cHarlES NaZarENo MoNTEiro carValHo 13/05/2022 08h00
32487 cHiSTSoN clEYToN MENEZES da SilVa 13/05/2022 09h00
2913 cHriSNEr SoarES raMoS 13/05/2022 09h00
10991 cHriSTiaNo MicHEl fErNaNdES frEiTaS 13/05/2022 09h00
16288 cHriSTiE GoES MarQUES 13/05/2022 09h00
32409 cicEro aciZio TaVarES fErNaNdES JUNior 13/05/2022 09h00
31012 cÍcEro BarBoZa dE SoUZa NETo 13/05/2022 09h00
66460 cicEro fEliX da SilVa NETo 13/05/2022 09h00
8022 cicEro raiMUNdo SoarES filHo 13/05/2022 09h00
75135 cÍcEro ToMÉ SaNToS fEiToSa 13/05/2022 09h00
21879 ciro MoraiS dE oliVEira MElo 13/05/2022 09h00
9996 claUdEcY SaNToS araUJo 13/05/2022 09h00
24971 claUdia aNdrEa rodriGUEZ VElaSQUEZ 13/05/2022 09h00
41776 claUdio alEX do laGo PraXEdES 13/05/2022 09h00
48149 cláUdio JoSÉ aGUiar PiNTo 13/05/2022 10h00
34666 claUdoMiro MarQUES dE SoUZa JUNior 13/05/2022 10h00
81440 clEBEr diNáPolE caMPoS do NaSciMENTo 13/05/2022 10h00
28507 clEBEr MoraES da SilVa 13/05/2022 10h00
74855 clEBio da SilVa BriTo 13/05/2022 10h00
90947 clEidiNEia dE oliVEira SilVa 13/05/2022 10h00
46809 clEidiVaN JoSÉ fariaS corrEa 13/05/2022 10h00
60086 clEidSoN fErrEira dE oliVEira 13/05/2022 10h00
27277 clEilToN GoMES da SilVa 13/05/2022 10h00
45799 clEiTo doS SaNToS SalVador 13/05/2022 10h00
45030 clEiToN aNdradE coSTa 13/05/2022 10h00
6582 clEMErSoN colacio da SilVa 13/05/2022 10h00
5304 clEMErSoN SaNcHES MarQUES 13/05/2022 10h00
22340 clEUBEri cHaGaS BaNdEira 13/05/2022 11h00
31975 clEVErToN SilVa fariaS 13/05/2022 11h00
11662 clEYToN cardoSo 13/05/2022 11h00
31627 clEYToN SilVa dE PiNHo 13/05/2022 11h00
11376 cliciUS oliVEira SaNTaNa 13/05/2022 11h00
56748 cliSMErSoN da crUZ riBEiro 13/05/2022 11h00
14047 criSTiaN coSTa GaViNHo 13/05/2022 11h00
25535 criSTiaN WaGNEr aGUiar MoraES 13/05/2022 11h00
61529 criSTiaNE alVES laUrENTiNa 13/05/2022 11h00
30079 criSTiaNE dE alENcar PErEira 13/05/2022 11h00
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13546 criSTiaNE Maria da SilVa oliVEira 13/05/2022 11h00
14960 criSTiaNE Maria PErEira SilVa 13/05/2022 11h00
41997 criSTiaNo JoSÉ doroTEU SilVa 13/05/2022 11h00
52791 criSTiaNo laGEMaNN da SilVa 13/05/2022 12h00

49429 criSTiaNo riBEiro dE JESUS 13/05/2022 12h00
3660 daiaNE ViaNa SilVa 13/05/2022 12h00
36313 daildo doS SaNToS PaNToJa 13/05/2022 12h00
53012 dailSoN SalES doS SaNToS 13/05/2022 12h00
75289 daNdara roSSYNE PiNTo MoNTEiro 13/05/2022 12h00
37420 daNiEl BarBoSa dE SoUSa oliVEira 13/05/2022 12h00
76153 daNiEl BErGUESoN carValHo doS SaNToS 13/05/2022 12h00
22667 daNiEl dE SoUZa ParENTE 13/05/2022 12h00
56081 daNiEl fErNaNdES dE SalES lEiTE 13/05/2022 12h00
40854 daNiEl GoNÇalVES JÚNior 13/05/2022 12h00
64845 daNiEl KrUGEr BriTTES 13/05/2022 12h00
60925 daNiEl lUiS do NaSciMENTo fErrEira 13/05/2022 12h00
62869 daNiEl MariNHo SilVEira 13/05/2022 13h00
53742 daNiEl SilVa dE PaUla 13/05/2022 13h00
40769 daNiEla dE caSTro fiGUEirEdo 13/05/2022 13h00
4770 daNiElE dE frEiTaS aMaral doS SaNToS 13/05/2022 13h00
59643 daNiElla loPES SoUZa 13/05/2022 13h00
26439 daNiEllE caliNE roSário rodriGUES 13/05/2022 13h00
47463 daNilo caValcaNTE alENcar 13/05/2022 13h00
88155 daNilo da SilVa MoTa NETo 13/05/2022 13h00
33187 daNilo daNTaS dE NoVaES 13/05/2022 13h00
57393 daNilo dE aNdradE UliaN 13/05/2022 13h00
70176 daNilo dE araUJo falcao 13/05/2022 13h00
80838 daNilo GUSTaVo loPES loBaTo 13/05/2022 13h00
1525 daNilo MarQUES dE SoUSa 13/05/2022 13h00
59612 daNilo MiGUEl PErEira da SilVa 16/05/2022 08h00
24443 daNNYllo BarroSo SoUZa 16/05/2022 08h00
43454 daNrlEY MEYrElES dE SoUZa 16/05/2022 08h00
29493 darci fraNK doS SaNToS laVaNdoSKi 16/05/2022 08h00
27903 dário BarrETo MENEZES 16/05/2022 08h00
21921 dario MoraiS dE oliVEira MElo 16/05/2022 08h00
79445 darlENE cUNHa 16/05/2022 08h00
1139 darllYSoN WESlEY MaciEira dE oliVEira 16/05/2022 08h00
51207 daVi BriTo da SilVa 16/05/2022 08h00
60664 daVi dE dEUS MElo PESSoa 16/05/2022 08h00
60543 daVi SilVa d alENcar 16/05/2022 08h00
13626 daVi SilVa VaScoNcEloS dE SoUZa 16/05/2022 08h00
81035 daVid doS SaNToS liMa 16/05/2022 08h00
85317 daVid SoarES SoUSa 16/05/2022 09h00
25375 daViS GoMES dE SoUZa 16/05/2022 09h00
53748 daYaNE aNdradE doS SaNToS 16/05/2022 09h00
9956 daYaNE criSTiNE MarTiNS da SilVa 16/05/2022 09h00
42544 daYaNE dE liMa fErrEira 16/05/2022 09h00
49804 daYaNE Maria rEiS BraGaNÇa 16/05/2022 09h00
8698 daYSE criSTiNa carValHo SoarES 16/05/2022 09h00
44523 daYVEr TriNdadE daVid 16/05/2022 09h00

82834 daYVES doS SaNToS 16/05/2022 09h00
71327 dÉBora aliNE rodriGUES do MoNTE SENa 16/05/2022 09h00
37120 dEBora criSTiNa dE MaToS cardoSo 16/05/2022 09h00
83676 dEiViSoN da SilVa coElHo 16/05/2022 09h00
665 dEiViSoN GoMES oliVEira 16/05/2022 09h00
515 dEiVYSoN da SilVa GoMES 16/05/2022 10h00

46718 dElaÍaS BarUQUE PErEira dE SiQUEira 16/05/2022 10h00
52537 dEMETriUS forTES SoarES 16/05/2022 10h00
78623 dENEMY BarBoSa adorNo 16/05/2022 10h00
6922 dENildo raMoS faro 16/05/2022 10h00
56034 dENilSoN dE SoUSa aMoriM 16/05/2022 10h00
11696 dENiS dE aSSiS cardoSo 16/05/2022 10h00
54155 dENiSE Maia dE araUJo 16/05/2022 10h00
28767 dENiZE olEaSTrE da SilVa 16/05/2022 10h00
13630 dENYS SilVa doS SaNToS 16/05/2022 10h00
7370 dEric PETroNiUS SilVEira araUJo 16/05/2022 10h00
1649 dEricK WErNEN da SilVa fErrEira 16/05/2022 10h00
50155 dEUdSoN lUiZ faVacHo fErrEira 16/05/2022 10h00
47800 dEUZiMar TEodoro florENcio 16/05/2022 11h00

29672 dEYViSoN MarcoS coSTa PiNHEiro 16/05/2022 11h00
65262 dHEiMiSSoN da SilVa rodriGUES 16/05/2022 11h00
20407 dHENNES da lUZ SilVa 16/05/2022 11h00
60658 dHEYloN dE fraNÇa PENHa 16/05/2022 11h00
68548 dHiUlYcEllY doMiNGUES PErEira 16/05/2022 11h00
29320 dHYoGo aNTUNES SoUSa coSTa 16/05/2022 11h00
53568 diaNiNNY da SilVa caMPElo 16/05/2022 11h00
65589 diEGo PaTricK dE SoUZa rodriGUES 16/05/2022 11h00
11319 diEGo alEXaNdrE dE SoUSa fraNco 16/05/2022 11h00
2372 diEGo aNdErSoN da SilVa rodriGUES 16/05/2022 11h00
66755 diEGo ariHU lEÃo ValENTE 16/05/2022 11h00
14815 diEGo BraGa fEiToSa 16/05/2022 11h00
55967 diEGo caSTro oSÓrio NaSciMENTo 16/05/2022 12h00
34808 diEGo coElHo cardoSo 16/05/2022 12h00
2199 diEGo fEliPE alMEida rodriGUES 16/05/2022 12h00
49617 diEGo fEliPE dE SoUZa rocHa 16/05/2022 12h00
27065 diEGo fErrEira cEciM 16/05/2022 12h00
37410 diEGo fiGUEirEdo dE araÚJo 16/05/2022 12h00
87699 diEGo HENriQUE THUlEr MariaNo 16/05/2022 12h00
45007 diEGo liMa dE alMEida 16/05/2022 12h00
18800 diEl JHoNaTaS arrUda da SilVa 16/05/2022 12h00
18600 diEMErSoN lEaNdro doS SaNToS alVES 16/05/2022 12h00
9175 diEMESoN SilVa Garcia 16/05/2022 12h00
34912 diMiTrY fEliX dE BarroS 16/05/2022 12h00
66690 diNalVa Maria aMador SarMENTo 16/05/2022 12h00
53091 diNETE doS SaNToS MENdES alMEida 16/05/2022 13h00
81887 diocarla doS SaNToS fErrEira 16/05/2022 13h00

46218 dioGo do NaSciMENTo MENEZES 16/05/2022 13h00
3576 dioGo laHaN fErrEira 16/05/2022 13h00
13931 dioGo loPES SaNToS 16/05/2022 13h00
41184 dioGo MEdiNa dE liMa fEliPPE 16/05/2022 13h00
48754 dioGo SaMPaio dE SoUSa 16/05/2022 13h00
36306 dioGo SaNToS dE JESUS 16/05/2022 13h00
10491 dioVaNNY BarBoSa da SilVa 16/05/2022 13h00
29347 dJaNilSoN SilVa daNTaS 16/05/2022 13h00
74384 dJaNira da SilVa fradE 16/05/2022 13h00
50258 doMiNGoS dE JESUS MoNTEiro JÚNior 16/05/2022 13h00
54762 doMiNGoS dUTra alVES 16/05/2022 13h00
48309 doMiNiQUE SilVa liMa 17/05/2022 08h00
81607 doriVElToN doS SaNToS riBEiro 17/05/2022 08h00
73879 dorVaNiSE alMEida raBElo 17/05/2022 08h00
82714 doUGlaS alMEida fErrEira 17/05/2022 08h00
13538 doUGlaS alVES MaToS 17/05/2022 08h00
53252 doUGlaS da SilVa PiMENTEl 17/05/2022 08h00
19704 doUGlaS doS SaNToS GoMES filHo 17/05/2022 08h00
65569 doUGlaS rodriGUES dE oliVEira 17/05/2022 08h00
43732 doUGlaS SilVEira MoNTEiro 17/05/2022 08h00
37891 doUGlaS TriNdadE VaScoNcEloS 17/05/2022 08h00
33464 dWaNY HENriQUE MoNTEl 17/05/2022 08h00
43468 dYEGo WlQUEM araUJo dE SoUSa 17/05/2022 08h00
19640 EdEr BraGa PacHEco 17/05/2022 08h00
48240 EdEr VaNdEr oEiraS lEiTE 17/05/2022 09h00
5950 EdEValdo coSTa MacHado 17/05/2022 09h00
49956 EdGar da SilVa MacEdo filHo 17/05/2022 09h00
467 EdGard oliVEira doS SaNToS 17/05/2022 09h00

35434 EdiEl BarBoSa doS SaNToS 17/05/2022 09h00
74618 EdiEl doS SaNToS MoUra 17/05/2022 09h00
50164 EdiElSoN dE SoUZa corrEa 17/05/2022 09h00
71403 EdiGlEUSSoN carNEiro da SilVa 17/05/2022 09h00
14489 EdilENa rEGiNa Garcia coSTa 17/05/2022 09h00
32085 EdilENE corrÊa da SilVa 17/05/2022 09h00
34862 EdilSoN BENEdiTo da SilVa 17/05/2022 09h00
56525 EdilSoN do Socorro da coNcEiÇao MarTiNS 17/05/2022 09h00
30432 EdilSoN JoSÉ PErEira faVacHo 17/05/2022 09h00
16931 EdilSoN MENEZES dE JESUS 17/05/2022 10h00
48916 EdiMar dE JESUS rodriGUES MoraES 17/05/2022 10h00
1462 EdiMilSoN PErEira da SilVa JUNior 17/05/2022 10h00
61884 EdiNaldo fraZÃo carNEiro filHo 17/05/2022 10h00
55829 EdiNaldo VillalVa doS SaNToS 17/05/2022 10h00
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32185 EdMilSoN SoUZa do NaSciMENTo 17/05/2022 10h00
9789 EdMoN iSNard do roSario caValcaNTE 17/05/2022 10h00
56276 EdMUNdo rodolfo SilVa NETo 17/05/2022 10h00
18150 EdSoN alVES dE oliVEira JUNior 17/05/2022 10h00

90495 EdSoN BEZErra BarroS 17/05/2022 10h00
7372 EdSoN da GaMa NaVarro 17/05/2022 10h00
37998 EdSoN dEodaTo da SilVa 17/05/2022 10h00
29553 EdSoN SoBral doS SaNToS 17/05/2022 10h00
47523 EdUardo aMaral MENEZES 17/05/2022 11h00
66520 EdUardo aUGUSTo NUNES da SilVa 17/05/2022 11h00
71800 EdUardo dE PaUla da SilVa 17/05/2022 11h00
34312 EdUardo JaNaU ESTrEla 17/05/2022 11h00
52017 EdUardo JorGE BaPTiSTa BarroSo 17/05/2022 11h00
73910 EdUardo JoSÉ dE liMa 17/05/2022 11h00
34470 EdUardo MaTEUS doS SaNToS ViEira 17/05/2022 11h00
52604 EdUardo oliVEira VaScoNcEloS 17/05/2022 11h00
34955 EdUardo PrESTES SilVa 17/05/2022 11h00
48006 EdUardo SaNTaNa BorGES 17/05/2022 11h00
41717 EdValdo NUNES da SilVa 17/05/2022 11h00
54798 EdVaN frEiTaS dE aSSiS 17/05/2022 11h00
40017 EdVaNdo PaES da coSTa 17/05/2022 11h00
57111 EdYBErG doS SaNToS alMEida 17/05/2022 12h00
60390 EfraiM SilVa dE SoUSa 17/05/2022 12h00
49682 EGiValdo dE SoUZa oliVEira 17/05/2022 12h00
40826 ElaiNE cardoSo liMa 17/05/2022 12h00
51752 ElaiNE criSTiNa diaS SoUSa 17/05/2022 12h00
58648 ElcilENY aBrEU SoUZa BarcEloS 17/05/2022 12h00
59039 Elcio BrUcE loPES GaMa 17/05/2022 12h00
75083 ElcioNE NaZarE MiNEiro dE SoUSa 17/05/2022 12h00
4532 EldEr do carMo fiEl 17/05/2022 12h00
55543 EldEr faBiaNo da SilVa SaNToS 17/05/2022 12h00
58875 EldEr JoSÉ da GlÓria alBUQUErQUE 17/05/2022 12h00
23544 ElENiSE PiNHEiro raMoS 17/05/2022 12h00
44696 EliaNa corrEa da SilVa 17/05/2022 12h00
29098 EliaNE alMEida da SilVa 17/05/2022 13h00
75110 EliÂNGEla criSTiNa cÂNdida coSTa 17/05/2022 13h00
44988 EliaS da SilVa NaSciMENTo 17/05/2022 13h00
12588 EliaS fErNaNdo doS rEiS aNdradE 17/05/2022 13h00
1061 EliaS lEVi da SilVa 17/05/2022 13h00
3656 EliElSoN da SilVa BarBoSa 17/05/2022 13h00
33653 EliElSoN doS SaNToS SilVa 17/05/2022 13h00
50465 EliElSoN fErrEira da SilVa 17/05/2022 13h00
23894 EliElSoN loPES rodriGUES 17/05/2022 13h00
90552 EliElZa do Socorro loPES do aMaral 17/05/2022 13h00
8971 EliNE ESTEPHaNE TaVarES doS SaNToS 17/05/2022 13h00
48395 EliSaNa lEal da SilVa PiNTo 17/05/2022 13h00
43915 EliSaNGEla dE SoUZa SilVa 17/05/2022 13h00
42626 EliSaNGEla MorEira BarrETo 18/05/2022 08h00
17486 EliSEU PESSoa dE BarroS 18/05/2022 08h00
22423 EliSio PaiVa dE oliVEira JUNior 18/05/2022 08h00

55714 EliSoN araÚJo carValHo 18/05/2022 08h00
46425 EliSoN coSTa do NaSciMENTo 18/05/2022 08h00
59624 EliSSaNdra PoMPEU fUrTado 18/05/2022 08h00
88484 EliSVaN diaS aNdradE 18/05/2022 08h00
54014 EliZaBETH MiNEiro PalaVra 18/05/2022 08h00
68288 EliZaNE liMa da SilVa 18/05/2022 08h00
50109 EliZEU doS SaNToS fEiToSa 18/05/2022 08h00
61047 ElKa SUElY SaNToS PErEira da SilVa 18/05/2022 08h00
50166 ElKSoN PErEira dE caSTro 18/05/2022 08h00
46156 EllEN criSTiNa dE araÚJo da coNcEiÇÃo 18/05/2022 08h00
66322 EllEN JaNETE ModESTo doS rEiS 18/05/2022 09h00
86580 EloN fErrEira dE PaiVa 18/05/2022 09h00
85351 ElQUiaS PaES dE SoUZa 18/05/2022 09h00
54784 ElToN Baia ViaNa 18/05/2022 09h00
50348 ElToN GaBriEl caSTro JaNaU 18/05/2022 09h00
57585 ElToN lUiS coSTa coNTENTE 18/05/2022 09h00
19425 ElToN PiNHEiro loBo 18/05/2022 09h00
58349 ElToN ricardo SilVa SaNToS 18/05/2022 09h00
53045 ElToN roBErTo JaNaÚ fErrEira 18/05/2022 09h00

16232 ElVES ViEira SoarES 18/05/2022 09h00
52101 ElY BiSPo MacEdo 18/05/2022 09h00
72871 ElYaNdra lEal MacEdo 18/05/2022 09h00
32446 ElZENira NUNES dE araUJo 18/05/2022 09h00
42360 EMaNoEl dE oliVEira MacHado 18/05/2022 10h00
46198 EMaNoEl SENa SilVa 18/05/2022 10h00
23384 EMaNUElE MaGalHÃES da coSTa 18/05/2022 10h00
69217 EMaNUEllE caSSEB GUiMaraES 18/05/2022 10h00
56695 EMaNUEllE laZaro dE araUJo SilVa 18/05/2022 10h00
26227 EMErSoN faria Maia 18/05/2022 10h00
78880 EMErSoN lUcaS TETo JoaQUiM 18/05/2022 10h00
31695 EMErSoN MoUra foNSEca 18/05/2022 10h00
30896 EMErSoN SiMÃo NUNES 18/05/2022 10h00
78756 EMMaNUEl JoSÉ ricardo KardEr BraGa doUdEMENT 18/05/2022 10h00
50090 ENio aGUiar PErEira 18/05/2022 10h00
22460 ENio lira PiNTo JUNior 18/05/2022 10h00
70698 ENoS Garcia craVEiro GoMES 18/05/2022 10h00
57080 ENriQUE coSTa 18/05/2022 11h00
29461 Eri WaGNEr doS SaNToS liMa 18/05/2022 11h00
18805 Eric carNEiro BarrETo 18/05/2022 11h00
87635 Eric MaTEUS dE SoUSa caMPoS 18/05/2022 11h00
1628 Eric raNGEl dE SoUSa PErEira 18/05/2022 11h00
50236 Erica liENY aNdradE fraNÇa 18/05/2022 11h00
73897 EricK aGUiar GoMES 18/05/2022 11h00
43422 EricK aUGUSTo PErEira raBElo 18/05/2022 11h00
24281 EricK da SilVa SaraiVa 18/05/2022 11h00
55378 EricK WilliaM SoUSa da SilVa 18/05/2022 11h00

53802 Érico frEdErico oliVEira doS SaNToS 18/05/2022 11h00
61427 EriK JoHNSoN fErNaNdES da crUZ 18/05/2022 11h00
45137 EriK SilVa 18/05/2022 11h00
44892 EriKa SilVa MacHado 18/05/2022 12h00
26494 EriNaldo riBEiro dE SoUSa 18/05/2022 12h00
63500 EriValdo dE liMa BorGES 18/05/2022 12h00
55054 EriValdo SilVa doS SaNToS 18/05/2022 12h00
21909 EriVaNda coSTa da SilVa 18/05/2022 12h00
46955 ErlaN JoSE MoraES da coSTa 18/05/2022 12h00
55080 ErliSoN MiraNda ViaNa 18/05/2022 12h00
72249 ErNaNE rodriGUES frEirE 18/05/2022 12h00
83354 ESTrEla dE SoUZa rocHa aNdrÉ 18/05/2022 12h00
498 EUdES coElHo dE SoUZa JÚNior 18/05/2022 12h00

40911 EUdES loPES dE lUcENa 18/05/2022 12h00
1523 EVaNdro rodriGUES SilVa 18/05/2022 12h00
23992 EVaNir coSTa MUNiZ 18/05/2022 12h00
31731 EVErToN aSSUNÇao corrEa 18/05/2022 13h00
40623 EVErToN MaTiaS PaNToJa 18/05/2022 13h00
57581 EViláZio fErNaNdES dE oliVEira 18/05/2022 13h00
16507 EVYlla fErNaNda dE SoUZa PUrEZa 18/05/2022 13h00
36958 EZEQUiEl dE SoUSa SilVa 18/05/2022 13h00
61072 faBiaNE criSTiNa fErrEira doS SaNToS 18/05/2022 13h00
56131 faBiaNo MariNHo SoUSa 18/05/2022 13h00
12440 faBiaNo MEdEiroS fErrEira 18/05/2022 13h00
14356 faBiaNo SaNToS BriTo 18/05/2022 13h00
53860 fáBio alESSaNdro XaViEr dE SoUSa 18/05/2022 13h00
49000 fáBio aNdErSoN da SilVa SErrÃo 18/05/2022 13h00
69580 faBio BarBoSa da foNSEca 18/05/2022 13h00
9240 fáBio dUarTE loPES SilVa 18/05/2022 13h00
31 faBio frEiTaS alENcar 19/05/2022 08h00

24569 fáBio NaZarENo ValENTE 19/05/2022 08h00
61215 faBio PaiXao caETaNo 19/05/2022 08h00
50733 faBio PErEira BaTiSTa 19/05/2022 08h00
54395 faBio SilVa MiraNda 19/05/2022 08h00
5998 faBiola PoliaNa dE alENcar PiNTo 19/05/2022 08h00
52522 faBrÍcia MarTiNS BarBoSa MorEira 19/05/2022 08h00
40002 faBricio aTHaYdE SilVa 19/05/2022 08h00
52766 faBricio coElHo da SilVa 19/05/2022 08h00
69363 faBricio fariaS MiraNda 19/05/2022 08h00
36516 faBrÍcio lUiZ HolaNda alVES 19/05/2022 08h00
28248 faBrÍcio PEdro dE araÚJo fraNco 19/05/2022 08h00
56001 faBrÍcio SilVa dE oliVEira 19/05/2022 08h00
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6145 faGNEr dE SoUZa NaZarENo 19/05/2022 09h00
5745 faGNEr doS SaNToS fErrEira 19/05/2022 09h00
961 faGNEr MoUra coSTa 19/05/2022 09h00

88604 faGNEr raMoN MorEira MoNTEiro 19/05/2022 09h00

52400 faGNo MaGalHÃES coNcEiÇÃo 19/05/2022 09h00
8941 falco raMoS araUJo 19/05/2022 09h00
83118 fEliPE aUGUSTo dE SoUSa 19/05/2022 09h00
62616 fEliPE BENiGNa dE oliVEira 19/05/2022 09h00
10308 fEliPE cEZar PErEira loBaTo doS SaNToS 19/05/2022 09h00
46430 fEliPE dUarTE loPES 19/05/2022 09h00
10383 fEliPE EliZEU SaNToS da SilVa 19/05/2022 09h00
40257 fEliPE GUSTaVo liBEraTo aZEVEdo 19/05/2022 09h00
65887 fEliPE HolaNda MENdES 19/05/2022 09h00
33950 fEliPE JÚlio carNEiro da SilVa 19/05/2022 10h00
29005 fEliPE PErEira dE MacEdo 19/05/2022 10h00
7090 fEliPE PErEira NaZarÉ 19/05/2022 10h00
60798 fEliPE Sá rEGo 19/05/2022 10h00
5211 fEliPE SoarES fraNÇa 19/05/2022 10h00
18864 fElliPE TaYloN BarBoSa PErEira 19/05/2022 10h00
62722 fErNaNda cardoSo da SilVa 19/05/2022 10h00
12992 fErNaNda acaTaUaSSÚ dE araÚJo aBraHÃo 19/05/2022 10h00
36227 fErNaNda caroliNE MoUra ViaNa 19/05/2022 10h00
49072 fErNaNda MoraiS dE MiraNda 19/05/2022 10h00
19824 fErNaNdo allaN dElGado fUrTado 19/05/2022 10h00
26264 fErNaNdo aNdrÉ PErEira TEiXEira 19/05/2022 10h00
18021 fErNaNdo aUGUSTo alBUQUErQUE MoraES 19/05/2022 10h00
62719 fErNaNdo doS SaNToS NEVES 19/05/2022 11h00
23553 fErNaNdo JUlio NaSciMENTo liMa 19/05/2022 11h00
36724 fErNaNdo liMa rodriGUES 19/05/2022 11h00
70549 fErNaNdo SaNToS dE oliVEira 19/05/2022 11h00
10223 fErNaNdo VarGaS MarTiNS 19/05/2022 11h00
27390 filiPE liMa dE MoraES 19/05/2022 11h00
63501 flaVia doS SaNToS SoUZa 19/05/2022 11h00
49278 fláVia fErNaNda PiNHEiro 19/05/2022 11h00
44985 flaVia fErrEira doS SaNToS TEiXEira 19/05/2022 11h00
63819 flaVio aNTÔNio JoSE fEio 19/05/2022 11h00
65447 fláVio aUGUSTo MESQUiTa aBrEU 19/05/2022 11h00
73493 fláVio cardoSo caValcaNTE 19/05/2022 11h00
6118 flaVio cESar PoloNiaTo SaNTaNa 19/05/2022 11h00
60919 fláVio da SilVa filHo 19/05/2022 12h00
58579 flaVio doS aNJoS dE SoUSa 19/05/2022 12h00
18385 flaVio MarQUES fariaS 19/05/2022 12h00
31513 flaVio rEGiNaldo rafaEl 19/05/2022 12h00
25466 flaVio SilVa GaMa 19/05/2022 12h00
53999 fraNcElE SilVa rocHa SoUZa 19/05/2022 12h00
37119 fraNciclEi da coSTa MoUra 19/05/2022 12h00
91536 fraNcilMar BarBoSa dE Sá 19/05/2022 12h00
16200 fraNciNaldo daS cHGaS BaTiSTa 19/05/2022 12h00
2339 fraNciNaldo rodriGUES 19/05/2022 12h00
8408 fraNcio MoUra dE liMa 19/05/2022 12h00

3377 fraNciSca daYaNE SilVa GoMES 19/05/2022 12h00
54286 fraNciSca JaraNa lEiTE ViaNa 19/05/2022 12h00
6369 fraNciSco alaN NoGUEira dE SoUZa 19/05/2022 13h00
48596 fraNciSco alVES dE MElo 19/05/2022 13h00
63693 fraNciSco aNToNio GoMES dE SoUSa 19/05/2022 13h00
32868 fraNciSco BarroSo SilVa 19/05/2022 13h00
34046 fraNciSco BENEdiTo dE oliVEira 19/05/2022 13h00
72861 fraNciSco cHarlES fErNaNdES dE SoUZa 19/05/2022 13h00
14800 fraNciSco daNiEl MoUra 19/05/2022 13h00
56343 fraNciSco daS cHaGaS dE aBrEU PErEira 19/05/2022 13h00
60318 fraNciSco daS cHaGaS SilVa filHo 19/05/2022 13h00
18857 fraNciSco dE aSSiS dUarTE SoUSa 19/05/2022 13h00
38740 fraNciSco dE aSSiS MoNTEiro da SilVa 19/05/2022 13h00
33504 fraNciSco dE aSSiS SilVa SaNToS 19/05/2022 13h00
12548 fraNciSco dE oliVEira 19/05/2022 13h00
770 fraNciSco diaS BraNdao NETo 20/05/2022 08h00

40327 fraNciSco EdMilSoN fEiToSa da SilVa 20/05/2022 08h00
40031 fraNciSco EdSoN rUBErTi PErEira 20/05/2022 08h00
33108 fraNciSco EriVaNildo alMEida cHaVES 20/05/2022 08h00

71718 fraNciSco GUEdES da SilVa 20/05/2022 08h00
15783 fraNciSco MarcElo PErEira MiraNda 20/05/2022 08h00
87717 fraNciSco MUZiEr da SilVa araUJo 20/05/2022 08h00
65766 fraNciSco rafaEl PiNHEiro da SilVa 20/05/2022 08h00
63542 fraNciSco TiaGo TEiXEira liMa 20/05/2022 08h00
1983 fraNK BrUNo MoTa da SilVa 20/05/2022 08h00
67837 fraNKliN GoMES do NaSciMENTo 20/05/2022 08h00
47478 frEdSoN Marcilio alVES NoVaES 20/05/2022 08h00
49836 GaBriEl adriaNo JoSE dE SoUSa 20/05/2022 08h00
83547 GaBriEl alVES MoUra 20/05/2022 09h00
48353 GaBriEl BraGa alVES 20/05/2022 09h00
88805 GaBriEl da lUZ PiNTo 20/05/2022 09h00
30014 GaBriEl EUGENio da coSTa PErEira 20/05/2022 09h00
42169 GaBriEl fEliPE TraVaSSoS BaTiSTa 20/05/2022 09h00
47285 GaBriEl fErrEira cardoSo 20/05/2022 09h00
28518 GaBriEl GalVÃo SoarES 20/05/2022 09h00
58733 GaBriEl MElo NaSciMENTo 20/05/2022 09h00
21586 GaBriEl MENdES da coNcEiÇÃo 20/05/2022 09h00
21366 GaBriEl UcHoa BraGa 20/05/2022 09h00
17400 GaUTaMMaN lUÃ loPES PErEira 20/05/2022 09h00
31890 GEaN SilVa da SilVa 20/05/2022 09h00
31134 GEaNiNi EriKo dE SoUSa araÚJo 20/05/2022 09h00
78267 GEffErSoN carloS SoUZa da SilVa 20/05/2022 10h00
5034 GEilToN fariaS daS NEVES 20/05/2022 10h00
48734 GEiZaBETH TElES GUiMarÃES 20/05/2022 10h00
61634 GElBSoN alVES MorEira 20/05/2022 10h00
93379 GElQUiX GoMES MiraNda 20/05/2022 10h00

46161 GENESSoN rUBENS da SilVa fErrEira 20/05/2022 10h00
49582 GENUS loPES da SilVa 20/05/2022 10h00
85176 GENUS Maia dE oliVEira 20/05/2022 10h00
67110 GEorGE lUcaS SaNToS NaPolEÃo 20/05/2022 10h00
82232 GEoVaN TorrES PErEira 20/05/2022 10h00
65356 GEoVaNa Taila carValHo SilVa 20/05/2022 10h00
34662 GEoVaNE SilVa aroUcHE 20/05/2022 10h00
85866 GEoVaNi BarroS PiNTo 20/05/2022 10h00
53596 GEoVaNNi MaToS PirES 20/05/2022 11h00
38461 GEoVaNY fErNaNdES dE SoUSa 20/05/2022 11h00
73875 GEraldo aNToNio Mira 20/05/2022 11h00
3106 GErSoN BroNi PErEira filHo 20/05/2022 11h00
91982 GErSoN liMa doS rEiS 20/05/2022 11h00
41898 GErSoN SoarES liMa da SilVa 20/05/2022 11h00
57502 GESSica fErNaNda da SilVa SoUSa 20/05/2022 11h00
60894 GESSica PolicENa SilVa aBrEU 20/05/2022 11h00
61885 GESSiVaN dE SoUSa SaNToS 20/05/2022 11h00
37396 GEVaErTE dE SoUSa SilVa 20/05/2022 11h00
66568 GiaMBErSoN GUiMarÃES daMaScENo 20/05/2022 11h00
53639 GidEao SiQUEira raMoS 20/05/2022 11h00
74091 GilBErTo fErrEira da SilVa 20/05/2022 11h00
35736 GilciMar aNTÔNio dE liMa QUEiroZ 20/05/2022 12h00
61972 GilclEY doS PraZErES filGUEira 20/05/2022 12h00
45682 GildEMar da cUNHa ValaNGEliS 20/05/2022 12h00
7171 GilfraN coNSTaNcio doS SaNToS 20/05/2022 12h00
42625 Gilliard VaScoNcEloS caMPoS 20/05/2022 12h00
37291 GilSoN GoNcalVES dE liMa SoUSa 20/05/2022 12h00
62668 GilSoN rodriGo rUaS NoGUEira 20/05/2022 12h00
44816 GilSoN rodriGUES da SilVa JUNior 20/05/2022 12h00
57537 GilSoN TEiXEira MacEdo 20/05/2022 12h00
75538 GilSoN ValENca dE MElo filHo 20/05/2022 12h00
31095 GilVaN BaTiSTa dE aNdradE 20/05/2022 12h00
17640 GilVaN SodrE airES 20/05/2022 12h00
1849 GilVaNdrE cÉSar da SilVa Sá 20/05/2022 12h00
17668 GiNaldo crUZ oliVEira 20/05/2022 13h00
71659 GiNEToN rodriGo oliVEira Baia 20/05/2022 13h00
9657 GiSElE doS SaNToS SilVa 20/05/2022 13h00
9436 GiSEllE SoUZa dE aNdradE BriTo 20/05/2022 13h00
61548 GlaUBEr caldaS MaciEl da SilVa 20/05/2022 13h00
36254 GlaUBErT YaN SoUSa da SilVa 20/05/2022 13h00
23965 GlaYdSoN rafaEl SaNToS da SilVa 20/05/2022 13h00
18930 GlEdSoN alVES doS SaNToS 20/05/2022 13h00
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17460 GlEdSoN caSTro caValcaNTi 20/05/2022 13h00
17167 GlEiBSoN rafaEl doS SaNToS fErrEira 20/05/2022 13h00
47836 GlEiciaNE rENaTa da SilVa araÚJo 20/05/2022 13h00
16984 GlEidSoN JoSÉ roSa 20/05/2022 13h00

47609 GlEidSoN TaVarES coSTa 20/05/2022 13h00
40771 GlENda caroliNa MacEdo lEal 23/05/2022 08h00
6239 GlEYBiSoN dE QUEiroZ NUNES 23/05/2022 08h00
79726 GlEYK ricHEllY da SilVa SoUSa 23/05/2022 08h00
72496 GUilHErME oToNi SoarES 23/05/2022 08h00
61666 GUilHErME VicTor cUNHa TaVarES 23/05/2022 08h00
5794 GUSTaVo aNGElico PiNHEiro da SilVa 23/05/2022 08h00
26825 GUSTaVo aNTUNES BorGES NaVES 23/05/2022 08h00
58426 GUSTaVo BarroS MoraES 23/05/2022 08h00
80881 GUSTaVo BorGES MariaNo 23/05/2022 08h00
41912 GUSTaVo cEZar NaSciMENTo aZEVEdo 23/05/2022 08h00
47520 GUSTaVo da SilVa coNcEicao 23/05/2022 08h00
48737 GUSTaVo doUGlaS da SilVa MoTa 23/05/2022 08h00
68618 GUSTaVo MarÇal BaTiSTa alVES da SilVa 23/05/2022 08h00
50637 GUSTaVo PErEira SilVa 23/05/2022 09h00
21416 GUSTaVo rodriGUES GUia 23/05/2022 09h00
5079 GUSTaVo SoUSa aNdradE 23/05/2022 09h00
34248 HadaMES roGEr alMEida rodriGUES 23/05/2022 09h00
56897 HaNdErSoN SoUZa BiNo araUJo 23/05/2022 09h00
73236 HaNNaH MaciEl SaNToS da SilVa 23/05/2022 09h00
17234 HarlEilSoN PErEira SilVa 23/05/2022 09h00
36085 HarlEM alEf SaNToS fraNÇa 23/05/2022 09h00
53348 HaTiNo dUarTE lEiTE 23/05/2022 09h00
88141 HaYdEE MaViGNo SoUZa 23/05/2022 09h00
64439 HEBErToN alBUQUErQUE alVES 23/05/2022 09h00
63386 HEiTor HENriQUE SaNToS dE frEiTaS 23/05/2022 09h00
37783 HEldEr HENriQUE riBEiro PaNToJa 23/05/2022 09h00
11430 HElio fErrEira da SilVa JUNior 23/05/2022 10h00
18986 HÉlVio JUNio rodriGUES 23/05/2022 10h00
57785 HENriQUE cESar dE SoUZa PErEira 23/05/2022 10h00
73507 HENriQUE dE SoUSa GalVÃo 23/05/2022 10h00
4163 HENriQUE doS aNJoS MaciEl 23/05/2022 10h00
69414 HENriQUE liMa SilVa 23/05/2022 10h00
7304 HENriQUE lUciaNo GoMES dE BriTo 23/05/2022 10h00
5724 HENriQUE NardiE corrEa da SilVa 23/05/2022 10h00
68559 HENriQUE NETo crUZ NUNES 23/05/2022 10h00
10933 HENriQUE SalaTiEl da SilVa E SilVa 23/05/2022 10h00
58860 HErBErToN da SilVa diaS 23/05/2022 10h00
60836 HErBET roBErTo fraNciSco fErrEira 23/05/2022 10h00
28022 HErcUlES dE oliVEira GoUVEia 23/05/2022 10h00
65768 HErcUlES HUaN cardoSo coSTa 23/05/2022 11h00
73272 HEricK BaTiSTa doS SaNToS 23/05/2022 11h00
71859 HEriNSoN rEBoUcaS frEiTaS coSTa 23/05/2022 11h00
53914 HiGor clEiToN PErEira dE oliVEira 23/05/2022 11h00
30100 HiGor KEVEN doS SaNToS GoNÇalVES 23/05/2022 11h00
67416 HildoN da SilVa SiQUEira 23/05/2022 11h00

10810 HoaNa roNiEllE doS SaNToS 23/05/2022 11h00
74492 HUdSoN MENdES liMa SoUSa 23/05/2022 11h00
64775 HUEdSoN BriTo PoNTES 23/05/2022 11h00
15358 HUGo fEliPE riBEiro MiraNda 23/05/2022 11h00
39279 HUGo lEoNardo SilVa da SilVa 23/05/2022 11h00
46217 HUGo rafaEl caValcaNTE SoUSa 23/05/2022 11h00
5505 HUMBErTo GoNÇalVES SaNTaNa 23/05/2022 11h00
524 HUMBErTo MENdoNÇa doS aNJoS 23/05/2022 12h00

65653 iaNKa criSTiNE BENicio aMador 23/05/2022 12h00
27025 iaSMiN JadJESKi SoUZa 23/05/2022 12h00
415 idalMir SáVio cardoSo da SilVa 23/05/2022 12h00

10313 iGor dE araUJo TEiXEira 23/05/2022 12h00
58628 iGor XaViEr HaGEr 23/05/2022 12h00
44673 ildEMilSoN da coNcEiÇÃo liMa 23/05/2022 12h00
73848 iNaYaN loiola liMa 23/05/2022 12h00
55491 iNGliS dE MENdoNÇa PiNHEiro 23/05/2022 12h00
55315 iNGrid fEliX PErEira 23/05/2022 12h00
59460 iolaNda BriTo liSBoa dE aGUiar 23/05/2022 12h00
42289 iriNÉia da coNcEiÇÃo HolaNda 23/05/2022 12h00

30665 iSaiaS alBUQUErQUE loPES 23/05/2022 12h00
43403 iSEiaS dE oliVEira 23/05/2022 13h00
53588 iSMaEl dE SoUSa liMa SaNToS 23/05/2022 13h00
52966 iSMaEl rocHa rodriGUES 23/05/2022 13h00
2467 iSMaEl WaNdErlEY dE aMoriM 23/05/2022 13h00
63255 iSraEl do NaSciMENTo 23/05/2022 13h00
78015 ÍTalo SEiMor alENcar MorEira da SilVa 23/05/2022 13h00
87314 iTalo SHEldoN liMa lEMoS 23/05/2022 13h00
4668 iTalo TaSSio da rocHa SaNToS 23/05/2022 13h00
72964 iVair doS SaNToS BraNcHES 23/05/2022 13h00
59201 iVaN da SilVa dE JESUS 23/05/2022 13h00
45342 iVaN da SilVa XaViEr 23/05/2022 13h00
3416 iVaN dE oliVEira MiraNda 23/05/2022 13h00
10625 iVaN doUGlaS coSTa dE SoUSa 23/05/2022 13h00
91871 iVaN GoMES rocHa da SilVa 24/05/2022 08h00
45664 iVaNildo aiaTY araUJo BorGES 24/05/2022 08h00
56323 iVaNilSoN loPES da SilVa 24/05/2022 08h00
23900 iVila rENaTa MaTToS PirES 24/05/2022 08h00
20002 JacKEliNE lacErda doS SaNToS caValcaNTE 24/05/2022 08h00
54207 JacKSoN doS SaNToS SoUSa 24/05/2022 08h00
57361 JacKSoN lUÍS dE araÚJo SaNToS 24/05/2022 08h00
20950 JacKSoN SalaME SoUZa 24/05/2022 08h00
4160 JadSoN BorGES dE oliVEira 24/05/2022 08h00
58231 JadSoN MoUra MoraiS 24/05/2022 08h00
76879 JadSoN PaUliNElE PErEira da coSTa 24/05/2022 08h00
90795 JadSoN TEiXEira arrUda 24/05/2022 08h00
56744 JailSoN carloS PErEira MarTiNS 24/05/2022 08h00

49236 JailSoN fErNaNdES florES 24/05/2022 09h00
7650 JailSoN riBEiro da SilVa 24/05/2022 09h00
51461 JaiME dE MoraiS JUNior 24/05/2022 09h00
19868 JaMES SaraiVa E Sa 24/05/2022 09h00
55236 JaMilE criSTiNa cardoSo do NaSciMENTo 24/05/2022 09h00
10318 JaMilE SaNToS loPES 24/05/2022 09h00
47569 JaMillE caroliNE BarBoSa da coSTa 24/05/2022 09h00
18000 JaNailSoN TorrES da SilVa 24/05/2022 09h00
21364 JaNaiNa SilVa MorEira 24/05/2022 09h00
58516 JaNdErSoN BarBoSa doS SaNToS 24/05/2022 09h00
37587 JaNE NaSciMENTo da SilVa 24/05/2022 09h00
40798 JaQUEliNE SilVa BarroS SaNToS 24/05/2022 09h00
16649 JaQUElYNE roSa da SilVa 24/05/2022 09h00

75 JardSoN SilVa riBEiro 24/05/2022 10h00
60226 JarlENE da coSTa aSSUNÇao 24/05/2022 10h00
4349 JarlENE da SilVa PaNToJa 24/05/2022 10h00
63185 JarliENE corrEa PErEira MaiNardi 24/05/2022 10h00
60409 JarliENE foNTEl oliVEira 24/05/2022 10h00
34173 JaYMErSoN da SilVa BarBoZa 24/05/2022 10h00
68567 JEaN BarroS BriTo 24/05/2022 10h00
44193 JEaN dE SoUZa oliVEira 24/05/2022 10h00
57800 JEaN JadSoN MaciEl PirES 24/05/2022 10h00
27155 JEaN lUcaS loPES caValcaNTE 24/05/2022 10h00
7107 JEaN lUcENa GoUVEia 24/05/2022 10h00
46571 JEaN MarcoS carNEiro dE frEiTaS 24/05/2022 10h00
42513 JEaNE Maria dE SoUSa oliVEira alVES 24/05/2022 10h00
11067 JEfErSoN alENcar SilVa 24/05/2022 11h00
19982 JEffErSoN alVES da SilVa 24/05/2022 11h00
63108 JEffErSoN aNdradE da SilVa 24/05/2022 11h00
57321 JEffErSoN BrUNo loPES coSTa 24/05/2022 11h00
56581 JEffErSoN cardoSo da SilVa 24/05/2022 11h00
58131 JEffErSoN carValHo rodriGUES 24/05/2022 11h00
27062 JEffErSoN do NaSciMENTo oliVEira 24/05/2022 11h00
56766 JEffErSoN doS PaSSoS MaToS 24/05/2022 11h00
36904 JEffErSoN EMaNUEl TaVarES dE oliVEira 24/05/2022 11h00
56664 JEffErSoN fEliPE riBEiro rodriGUES 24/05/2022 11h00
49900 JEffErSoN lUiS PErEira da SilVa 24/05/2022 11h00
65159 JEffErSoN MoNTEiro NaSciMENTo 24/05/2022 11h00
88500 JEffErSoN NaSciMENTo diaS 24/05/2022 11h00
26765 JEffErSoN PaNToJa da coSTa 24/05/2022 12h00
55748 JEffErSoN PaNToJa fariaS 24/05/2022 12h00
2249 JEffErSoN PaTricK do carMo lEiTE 24/05/2022 12h00
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19478 JEffErSoN rodriGo doS SaNToS fEiToSa 24/05/2022 12h00
49771 JEffESoN dE oliVEira caJUEiro 24/05/2022 12h00
62514 JEffSoN cardoSo MaciEl 24/05/2022 12h00
11371 JEfTE dE SoUSa PorTEla 24/05/2022 12h00

65783 JENEildo doS SaNToS BaTiSTa 24/05/2022 12h00
23774 JENNifEr MacEdo carNEiro 24/05/2022 12h00
24942 JEoVaNE araÚJo dE oliVEira lEiTE 24/05/2022 12h00
85627 JEPHErSoN WErNEr da SilVa SaNToS 24/05/2022 12h00
38988 JErEMiaS liNHarES do NaSciMENTo 24/05/2022 12h00
62335 JESiElToN fariaS da SilVa 24/05/2022 12h00
47118 JESSica criSTiNa da SilVa MalcHEr 24/05/2022 13h00
87057 JÉSSica ValÉria GUEdES alBUQUErQUE dE oliVEira 24/05/2022 13h00
61508 JEViSoN SoarES PErEira 24/05/2022 13h00
59191 JHoN lENo BriTo dE SoUSa 24/05/2022 13h00
50498 JHoNaTaS BrENo GoMES doS SaNToS 24/05/2022 13h00
57069 JHoNES aUGUSTo caNTÃo TriNdadE 24/05/2022 13h00
18695 JHoNNY GoNÇalVES do NaSciMENTo 24/05/2022 13h00
54369 JHoNY SilViNo MacHado PrESTES 24/05/2022 13h00
28875 JidEÃo ViaNa dE araUJo 24/05/2022 13h00
36949 JoaliSoN carValHo da foNSEca 24/05/2022 13h00
67504 Joao aiNETT filHo 24/05/2022 13h00
44071 JoÃo BaTiSTa da SilVa JUNior 24/05/2022 13h00
52482 JoÃo carloS da SilVa loPES 24/05/2022 13h00
50997 JoÃo dE oliVEira rocHa NETo 25/05/2022 08h00
86668 JoÃo fEliPE aMoriM liMa 25/05/2022 08h00
58859 JoÃo fEliPE da SilVa SoUSa 25/05/2022 08h00
24803 JoÃo HENriQUE SaraiVa QUadroS 25/05/2022 08h00
57716 JoÃo iraN dE aNdradE JUNior 25/05/2022 08h00
22442 Joao JoSE VaZ NETo 25/05/2022 08h00
33222 JoÃo Márcio dE SoUZa MElo 25/05/2022 08h00
5440 Joao MarcoS SilVa BraSil 25/05/2022 08h00
58277 Joao Maria alVES MENdoNca 25/05/2022 08h00
2738 JoÃo MarTiNiaNo dE MESQUiTa NETo 25/05/2022 08h00
64322 JoÃo MaUro PiNHEiro alVES da JUSTa 25/05/2022 08h00
6680 Joao PaUlo coSTa dE MENEZES 25/05/2022 08h00
29707 JoÃo PaUlo da SilVa BarroS 25/05/2022 08h00
63585 JoÃo PaUlo da SilVa corPES 25/05/2022 09h00
75500 JoÃo PaUlo do NaSciMENTo 25/05/2022 09h00
57802 Joao PaUlo SaNToS da coSTa 25/05/2022 09h00
13751 Joao PEdro PErEira dE SoUZa 25/05/2022 09h00
1033 JoÃo rafaEl dE SoUSa lira 25/05/2022 09h00
54677 JoÃo rodriGUES da SilVa NETo 25/05/2022 09h00
45082 Joao THaliS BarBoSa dE liMa 25/05/2022 09h00
64121 JoÃo VicTor MarQUES PiNHEiro 25/05/2022 09h00
61007 JoÃo VicTor MiNoWa MoNTEiro araUJo 25/05/2022 09h00
23053 Joao VicTor oliVEira SErra 25/05/2022 09h00
46694 JoÃo ViTor da coSTa SaNToS 25/05/2022 09h00
26656 JoaQUiM SaNTaNa NEri JUNior 25/05/2022 09h00
56096 JociNara Maria NEVES lEiTE 25/05/2022 09h00
70183 JoEl corrÊa BarBoSa 25/05/2022 10h00

8909 JoEl MoNTEiro ViEira 25/05/2022 10h00
46902 JoEldEr fraNciSco VENcESlaU dE SoUSa 25/05/2022 10h00
33840 JoElSoN BarroS dE MiraNda 25/05/2022 10h00
4869 JoElSoN fraNciSco SaNToS da SilVa 25/05/2022 10h00
50502 JoErBETH BarBoSa alMEida 25/05/2022 10h00
53367 JoHN dEricK riBEiro daNTaS 25/05/2022 10h00
42380 JoHN GoNcalVES corrEa lEiTE 25/05/2022 10h00
32062 JoHN KlEBEr MoUra da SilVa 25/05/2022 10h00
55911 JoHN NoNaTo MElo dE SoUZa 25/05/2022 10h00
22813 JoHNaTHaN WENdEll BraGa NoBrE 25/05/2022 10h00
73900 JoilSoN MoraiS PErEira 25/05/2022 10h00
9803 JoiSiaNi oliVEira dE JESUS 25/05/2022 10h00
43906 JoNaN lUNa SilViNo 25/05/2022 11h00
17711 JoNaS GUilHErME fiGUEirEdo da TriNdadE 25/05/2022 11h00
1953 JoNaS MoraES BaTiSTa 25/05/2022 11h00
71501 JoNaS raMoS cardoSo 25/05/2022 11h00
60233 JoNaS rodriGUES SilVa 25/05/2022 11h00
7989 JoNaTHaN BraNdao dE oliVEira 25/05/2022 11h00
27740 JoNaTHaN liMa dE frEiTaS 25/05/2022 11h00

59354 JoNaTHaN rafaEl rocHa SoUSa 25/05/2022 11h00
17040 JoNaTHaN TaVEira MarQUES 25/05/2022 11h00
21067 JoNaTHaS lEaNdro MElo aZEVEdo 25/05/2022 11h00
13586 JoNaTTaN GUilHErME diaS BarroS 25/05/2022 11h00
4029 JoNilSoN roSa VaZ 25/05/2022 11h00
60410 JoSaNGEla alVES dE SoUSa crUZ 25/05/2022 11h00
39084 JoSÂNGEllES PESTaNa EricEira 25/05/2022 12h00
62696 JoSÉ alBErTo PirES NETTo 25/05/2022 12h00
9650 JoSÉ alVES JÚNior 25/05/2022 12h00
28023 JoSÉ aNdrÉ BEZErra GoMES 25/05/2022 12h00
63223 JoSE aNToNio BarBoSa fErNaNdES 25/05/2022 12h00
63332 JoSÉ aNToNio dE oliVEira JUNior 25/05/2022 12h00
72123 JoSE ariMaTEa MarTiNS do NaSciMENTo 25/05/2022 12h00
46762 JoSÉ aTHBraÃo alVES liMa 25/05/2022 12h00
3437 JoSÉ aUGUSTo loPES araUJo 25/05/2022 12h00
12086 JoSÉ aVEliNo da SilVa 25/05/2022 12h00
11464 JoSÉ BENEVidES da SilVa JÚNior 25/05/2022 12h00
3556 JoSÉ BoNifácio do ValE fiGUEirEdo 25/05/2022 12h00
32879 JoSÉ dElioN VaScoNcEloS dE SoUZa 25/05/2022 12h00
36235 JoSE dHoNNE SoUSa dE oliVEira 25/05/2022 13h00
21414 JoSE dioGo cardoSo GoMES 25/05/2022 13h00
51350 JoSÉ EdilSoN BEZErra XaViEr JUNior 25/05/2022 13h00
41547 JoSÉ EriValdo dE oliVEira 25/05/2022 13h00
73480 JoSE fErNaNdES da SilVa NETo 25/05/2022 13h00
50223 JoSÉ fraNciSco MoNTEiro do NaSciMENTo 25/05/2022 13h00
27369 JoSE GalVÃo dE JESUS JUNior 25/05/2022 13h00
72432 JoSE GENilSoN PErEira BarBoSa 25/05/2022 13h00

55728 JoSÉ HÉlio MacaMBira raBElo filHo 25/05/2022 13h00
42744 JoSÉ HENriQUE dE alMEida cordEiro filHo 25/05/2022 13h00
68369 JoSÉ lEoNardo NaSciMENTo BENTES 25/05/2022 13h00
54534 JoSE MailSoN fErrEira SoUZa 25/05/2022 13h00
1347 JoSÉ MaNoEl alVES WaNdErlEY NETo 25/05/2022 13h00
54111 JoSÉ Maria EVaNGEliSTa da SilVa filHo 26/05/2022 08h00
54969 JoSÉ Maria foNSEca MaViGNo 26/05/2022 08h00
17357 JoSÉ Mário doS SaNToS SilVa 26/05/2022 08h00
17415 JoSÉ PaUlo BaTiSTa da SilVa JÚNior 26/05/2022 08h00
80031 JoSE PErEira do ValE filHo 26/05/2022 08h00
1234 JoSÉ rafaEl BarBoSa SilVa 26/05/2022 08h00
44393 JoSÉ raiMUNdo da SilVa GoMES 26/05/2022 08h00
65228 JoSE rEGiNaldo dE liMa fErrEira 26/05/2022 08h00
72532 JoSE rENaTo dE alMEida filHo 26/05/2022 08h00
52918 JoSÉ riBaMar BarBoSa MaGalHÃES 26/05/2022 08h00
59160 JoSÉ roBErTo carValHo PaMPloNa JUNior 26/05/2022 08h00
54345 JoSE roBErTo fErNaNdES SoarES 26/05/2022 08h00
53031 JoSÉ roBErTo raMoS da SilVa filHo 26/05/2022 08h00
35589 JoSE ValdEMir aGoSTiNHo doS SaNToS 26/05/2022 09h00
42929 JoSÉ ValdiNEi da SilVa liMa JÚNior 26/05/2022 09h00
83340 JoSE WESlEY SilVa dE liMa 26/05/2022 09h00
12565 JoSE WilSoN TriNdadE fidEraliNo 26/05/2022 09h00
1050 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS 26/05/2022 09h00
53544 JoSHUa aMoriM coUTiNHo 26/05/2022 09h00
24965 JoSiaNE do Socorro da SilVa PiNTo 26/05/2022 09h00
56262 JoSiaNE doS SaNToS loPES 26/05/2022 09h00
45358 JoSiEl GoES carNEiro 26/05/2022 09h00
62981 JoSiKEllY laZaro dE oliVEira 26/05/2022 09h00
60141 JoSilaiNE da crUZ frEiTaS 26/05/2022 09h00
92968 JoSiMar BorGES SaNTaNa 26/05/2022 09h00
79033 JoSiNaldo dE oliVEira alVES 26/05/2022 09h00
75629 JoSSYEl MaYclEY SiQUEira BraNdÃo 26/05/2022 10h00
9876 JoSUÉ BarrETo da SilVa 26/05/2022 10h00
82775 JoSUE SaMir cordEiro PiNHEiro 26/05/2022 10h00
4173 JoSUE ViTor SilVa da crUZ 26/05/2022 10h00
52214 JoUBErT criSTYaN fariaS lira 26/05/2022 10h00
59608 JoZEli dE SoUZa caValcaNTE 26/05/2022 10h00
1835 JUaN roGEr carValHo MoraiS 26/05/2022 10h00
20047 JUaN ViTor dE liMa SoUSa 26/05/2022 10h00
28906 JUaNEZ coSTa dE caSTro 26/05/2022 10h00
37294 JUcildo BriTo aNdradE 26/05/2022 10h00
52996 JUcilENE doS SaNToS coSTa 26/05/2022 10h00
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46928 JUlia GlENda fariaS PaNToJa 26/05/2022 10h00
6610 JUliaNa criSTiNa SilVa do NaSciMENTo 26/05/2022 10h00
83757 JUliaNa liMa da SilVa 26/05/2022 11h00
86557 JUliaNa MENdES dE MEdEiroS 26/05/2022 11h00

48313 JUliaNa Moara SaNTiaGo MENdES cHaVES 26/05/2022 11h00
44223 JUliElMa rodriGUES TElES 26/05/2022 11h00
31794 JUliEMBErGH MoTa dE SoUZa 26/05/2022 11h00
54767 JUliETE da crUZ alMEida 26/05/2022 11h00
44425 JUlio cESar aNdradE dE caSTro 26/05/2022 11h00
25522 JUlio cESar dE alMEida MENdoNca 26/05/2022 11h00
42381 JUlio cÉSar dE MElo NUNES 26/05/2022 11h00
31421 JÚlio TadEU araNTES Maia 26/05/2022 11h00
3815 JUllY HEllYda PaNToJa dE oliVEira 26/05/2022 11h00
26921 JUNior liMa SiQUEira 26/05/2022 11h00
64488 JUVENal fErrEira doS SaNToS JUNior 26/05/2022 11h00
65657 Kaio dE SoUZa MESQUiTa 26/05/2022 12h00
2184 KaiQUE WariSoN PaNToJa dE oliVEira 26/05/2022 12h00
37562 KaKUEi YaNaKa dE liMa caSTro 26/05/2022 12h00
34094 KalYNE roSa da SilVa 26/05/2022 12h00
18855 KariME roSE NErY dE SoUZa 26/05/2022 12h00
66006 KariNa cHaVES da SilVa 26/05/2022 12h00
41317 KariNa TENilHE SilVa fErrEira 26/05/2022 12h00
482 Karla dE JESUS dE SoUSa SilVa 26/05/2022 12h00

51100 Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS 26/05/2022 12h00
10395 Karla riBEiro PErEira 26/05/2022 12h00
16185 Karla THaMirYS doS SaNToS rodriGUES 26/05/2022 12h00
58791 KarliaNY dE oliVEira ViEira 26/05/2022 12h00
42220 KaroliNa doS SaNToS frEiTaS 26/05/2022 12h00
1389 KaroliNY BarroS da SilVa 26/05/2022 13h00
50263 KaSSio aUGUSTo SENa SarMENTo 26/05/2022 13h00
84754 KaTlEN SaBriNa SilVa BriTo 26/05/2022 13h00
50157 KEila daiaNE MoraiS fErraZ 26/05/2022 13h00
15449 KElSoN KlEdSoN NUNES BorGES 26/05/2022 13h00
61935 KElY carValHo VaScoNcEloS 26/05/2022 13h00
1902 KENia caSTilHo dE MoraiS 26/05/2022 13h00
29349 KESSY JHoNiS da rocHa GoNÇalVES 26/05/2022 13h00
74439 KETlEN NaiaNE frEiTaS doS SaNToS 26/05/2022 13h00
23657 KETllEN foNSEca fEiToSa 26/05/2022 13h00
44390 KEVia JENidE KElliTT fEliPE oliVEira PErEira 26/05/2022 13h00
68479 KEZia corrÊa ValE 26/05/2022 13h00
71854 KHaiUS fErNaNdo PiMENTa dE oliVEira 26/05/2022 13h00
73537 KHaYd SHEYd HaYSHY BarroS SoUZa dE SoUZa 27/05/2022 08h00
7973 KlEBEr doS SaNToS coSTa 27/05/2022 08h00
10143 KlEBEr THiaGo BarBoSa MacHado 27/05/2022 08h00

98 KlEiToN dE oliVEira cordoVil 27/05/2022 08h00
62551 KliVYa PErEira SilVa 27/05/2022 08h00
22835 laElSoN dE SoUSa araÚJo 27/05/2022 08h00
6710 laErcio MEdEiroS dE carValHo 27/05/2022 08h00
68058 laErdNEi GoMES ViEira 27/05/2022 08h00
81388 laio WilliaM SilVa QUadroS 27/05/2022 08h00

56028 laÍSE dE fáTiMa doS SaNToS fUrTado 27/05/2022 08h00
57149 laNa JacQUEliNE da SilVa coSTa PErEira 27/05/2022 08h00
63471 laNa PaTricia da SilVa foNSEca 27/05/2022 08h00
24611 laNNa clEicY dE caSTro PrESTES 27/05/2022 08h00
47230 lariSSa araUJo dE SoUSa 27/05/2022 09h00
38487 lariSSa BarBoSa MoNTEiro 27/05/2022 09h00
59916 lariSSa da SilVa criSToVaM TEiXEira 27/05/2022 09h00
66493 lariSSa NicolaU PErEira 27/05/2022 09h00
86078 lariSSa PaiVa loPES 27/05/2022 09h00
62764 lariSSa ViNHoTE BriTo 27/05/2022 09h00
81199 laUra criSTiNa corrEa coSTa 27/05/2022 09h00
72615 laUra da SilVa MacEdo 27/05/2022 09h00
65776 laYS JoSiNo GUErrEiro 27/05/2022 09h00
58612 laYS NaTcHEllE fErNaNdES dE MENdoNÇa 27/05/2022 09h00
57778 laYZ GoMES dE MEdEiroS 27/05/2022 09h00
68040 laZaro alVES doS SaNToS 27/05/2022 09h00
22806 lEaNdro acaTaUaSSU dE araUJo 27/05/2022 09h00
45677 lEaNdro aUGUSTo fErrEira dE alMEida 27/05/2022 10h00
73914 lEaNdro carValHo 27/05/2022 10h00

27289 lEaNdro daNiEl MarQUES doS SaNToS 27/05/2022 10h00
4263 lEaNdro fariaS doS SaNToS 27/05/2022 10h00
51586 lEaNdro JUNior cUNHa dE oliVEira 27/05/2022 10h00
78879 lEaNdro NEVES da PaiXao 27/05/2022 10h00
61090 lEaNdro PErEira da coSTa MaciEl 27/05/2022 10h00
46653 lEaNdro QUEiroZ carNEiro 27/05/2022 10h00
69770 lEidSoN BEZErra dE araÚJo 27/05/2022 10h00
82894 lEila cHriSTiaNE ValadarES PiNTo 27/05/2022 10h00
53301 lEMUEl SilVa dE liMa 27/05/2022 10h00
46014 lENidErNEi MEdEiroS BEZErra 27/05/2022 10h00
34608 lEoNaN WaNdEr fErrEira dE oliVEira 27/05/2022 10h00
5013 lEoNardo BarBoSa oliVEira 27/05/2022 11h00
33518 lEoNardo carValHo SalES 27/05/2022 11h00
68467 lEoNardo frEirE ModESTo 27/05/2022 11h00
1681 lEoNardo GoMES lira 27/05/2022 11h00
29531 lEoNardo HENriQUE MacaMBira diS SaNToS 27/05/2022 11h00
35309 lEoNardo JaMEllY MElo alVES 27/05/2022 11h00
40030 lEoNardo lUcaS dE oliVEira TaVarES 27/05/2022 11h00
35874 lEoNardo lUiZ da crUZ TaVarES 27/05/2022 11h00
69974 lEoNardo MoraES da coSTa 27/05/2022 11h00
72705 lEoNardo PaGNi 27/05/2022 11h00
19020 lEoNardo PaUlo raSSY SoUZa 27/05/2022 11h00
11029 lEoNardo PErEira diaS SilVa 27/05/2022 11h00
54764 lEoNardo riBEiro MilHoMEM 27/05/2022 11h00
67578 lEoNardo roMao BElarMiNo 27/05/2022 12h00
20982 lEoNardo Sa BriTo 27/05/2022 12h00
66258 lEoNardo SaNTiaGo da coSTa 27/05/2022 12h00

28534 lEoNardo SilVa dUTra 27/05/2022 12h00
21073 lEoNardo SoarES SilVa 27/05/2022 12h00
35468 lEoNEidE TriNdadE da SilVa 27/05/2022 12h00
82791 lEoNEl caValcaNTE dE MEdEiroS 27/05/2022 12h00
41009 lETicia GoMES oliVEira 27/05/2022 12h00
32274 lETÍcia SilVa dE oliVEira 27/05/2022 12h00
37894 lidiaNE da SilVa GaMa 27/05/2022 12h00
37791 lidiENE araGÃo SoUSa 27/05/2022 12h00
55822 lila SHaKTi cordoVil NadEr 27/05/2022 12h00
22427 lilaMoS da SilVa SaNToS 27/05/2022 12h00
64810 liliaN criSTiNa coElHo da SilVa 27/05/2022 13h00
6639 liliaNE dE carValHo MarTiNS 27/05/2022 13h00
7722 liNcolN MaTHEUS dE MoUra BiBaS 27/05/2022 13h00
74795 liNda caroliNE NEVES doS SaNToS dE carValHo 27/05/2022 13h00
69429 liNdoMar SoarES PErEira 27/05/2022 13h00
64185 liNdSoN ricHElMY MoNTEiro TaVarES 27/05/2022 13h00
60960 liNo cardoSo aSSUNcao filHo 27/05/2022 13h00
48930 liVia fiaMa da SilVa carValHo 27/05/2022 13h00
62544 loraN fErrEira dE alMEida 27/05/2022 13h00
57176 lorraNNY da SilVa coElHo 27/05/2022 13h00
59081 lUaN ariEl SoUZa E SoUZa 27/05/2022 13h00
59666 lUaN GlEYdSoN BarBoSa fErrEira 27/05/2022 13h00
9512 lUaN JUNior dE SoUZa 27/05/2022 13h00
58112 lUaNa MoNTEiro PaNToJa 30/05/2022 08h00
17510 lUaNa NoUraN oliVEira dE SoUZa 30/05/2022 08h00
33515 lUaNa SiPiÃo oliVEira 30/05/2022 08h00
52071 lUaNa SoUSa dE araÚJo 30/05/2022 08h00
68133 lUcaS aNdrÉ dE SoUZa PErEira 30/05/2022 08h00
32029 lUcaS arrUda da SilVa SaNToS 30/05/2022 08h00
73851 lUcaS BriTo da coSTa 30/05/2022 08h00
33723 lUcaS carValHo rocHa 30/05/2022 08h00
56733 lUcaS da coSTa cHaGaS 30/05/2022 08h00
59328 lUcaS da SilVa lESSa 30/05/2022 08h00
91023 lUcaS da SilVa loPES 30/05/2022 08h00
86561 lUcaS daMaScENo dE oliVEira 30/05/2022 08h00
1943 lUcaS dE JESUS SaNToS dE caSTro 30/05/2022 08h00
58963 lUcaS dE MarcHi dEl SaNT carValHo 30/05/2022 09h00
57066 lUcaS GrEGÓrio NEVES 30/05/2022 09h00
29714 lUcaS laGoia PalHETa 30/05/2022 09h00
49177 lUcaS lEÃo VaNZElEr 30/05/2022 09h00
69140 lUcaS liMa da rocHa 30/05/2022 09h00
48264 lUcaS MiraNda raBElo 30/05/2022 09h00



24  diário oficial Nº 34.949 Quinta-feira, 28 DE ABRIL DE 2022

59264 lUcaS oliVEira cHaVES 30/05/2022 09h00
56773 lUcaS Prado loPES 30/05/2022 09h00
41548 lUcaS rYNald dE SoUSa carValHo 30/05/2022 09h00
59018 lUcaS SaTHlEr dE SoUZa coUTiNHo 30/05/2022 09h00

4975 lUcaS VicTor riBEiro loPES 30/05/2022 09h00
65798 lUccaS fEliPE dUarTE doS SaNToS 30/05/2022 09h00
35844 lUciaNa PErEira XaViEr loPES 30/05/2022 09h00
69059 lUciaNa raBElo SilVa 30/05/2022 10h00
52906 lUciaNa SiQUEira colarES fiGUEira 30/05/2022 10h00
21995 lUciaNo BarBoSa riBEiro 30/05/2022 10h00
16774 lUciaNo BarroS dE oliVEira 30/05/2022 10h00
61558 lUciaNo da coSTa SENa 30/05/2022 10h00
41076 lUciaNo SilVa fiGUEirEdo SaNToS 30/05/2022 10h00
13602 lUciEl GoNÇalVES BarBoSa 30/05/2022 10h00
55740 lUcila caMPoS MElo 30/05/2022 10h00
50644 lUcio MaUro TEiXEira da cUNHa 30/05/2022 10h00
21989 lUiS aUGUSTo SoarES 30/05/2022 10h00
50198 lUÍS carloS caBral MacHado 30/05/2022 10h00
37677 lUiS faBio raMoS dE SoUSa 30/05/2022 10h00
64455 lUiS fEliPE dE frEiTaS roSSaS NoVaES 30/05/2022 10h00
89442 lUiS fEliPPE PErEira WaNdErlEY 30/05/2022 11h00
25275 lUiS fErNaNdo PicaZEWicZ da SilVa 30/05/2022 11h00
21808 lUiS GUilHErME SoUSa dE araÚJo rodriGUES 30/05/2022 11h00
60742 lUiS HENriQUE da SilVa SaNToS 30/05/2022 11h00
7969 lUiS HENriQUE dE BriTo BorGES 30/05/2022 11h00
25719 lUiS MENdES GoNÇalVES filHo 30/05/2022 11h00
52926 lUiS MiGUEl PiMENTa alBUQUErQUE 30/05/2022 11h00
4288 lUiS roBErToTEiXEira BarBoSa 30/05/2022 11h00
11054 lUiZ alBErTo MUllEr dE PodESTa 30/05/2022 11h00
26350 lUiZ carloS dE lUcENa MoraiS JUNior 30/05/2022 11h00
4437 lUiZ carloS do carMo BoTElHo 30/05/2022 11h00
54636 lUiZ carloS loPES dE frEiTaS 30/05/2022 11h00
14081 lUiZ carNEiro da cUNHa NETo 30/05/2022 11h00
65419 lUiZ fEliPE dE JESUS SaNToS 30/05/2022 12h00
37965 lUiZ fEliPE fraNÇa BoUÇaS 30/05/2022 12h00
6179 lUiZ fEliPE liMa dE MiraNda 30/05/2022 12h00
45220 lUiZ fEliPE MiraNda do NaSciMENTo 30/05/2022 12h00
80549 lUiZ fErNaNdo NEGrÃo rEiS 30/05/2022 12h00
57102 lUiZ GUilHErME alfaia da SilVa 30/05/2022 12h00
7818 lUiZ HENriQUE aMaral dE alMEida 30/05/2022 12h00
1890 lUiZ HENriQUE rEiS ToUriNHo (SUB JUdicE) 30/05/2022 12h00
4179 lUiZ oTáVio MElo cardoSo 30/05/2022 12h00
60491 lUiZ PErEira SaNToS 30/05/2022 12h00
68160 lUiZ roBErTo diaS aNdradE 30/05/2022 12h00
435 lUiZ roMUlo carValHo liMa 30/05/2022 12h00

57482 lUTiaNE da SilVa VaScoNcEloS 30/05/2022 12h00
15622 MadSoN BarroS cardoSo 30/05/2022 13h00
16823 MadSoN cHriSToPHEr da SilVa carValHo 30/05/2022 13h00
76342 MaElEM lUcia BorGES MaGalHaES 30/05/2022 13h00
41662 MaGci SaMPaio BENTES 30/05/2022 13h00

20966 MaGNo carNEiro ParENTE 30/05/2022 13h00
2535 MaGNo fariaS BarroS 30/05/2022 13h00
27473 MaGNo roMário GoNÇalVES diaS 30/05/2022 13h00
34569 MaicoN rodriGUES fEiToSa 30/05/2022 13h00
9111 MaNaSSES MaciEl fErrEira NETo 30/05/2022 13h00
84781 MaNoEl alMir cardoSo da coSTa 30/05/2022 13h00
50611 MaNoEl dE JESUS SilVa raMoS 30/05/2022 13h00
4540 MaNoEl do ESPiriTo SaNTo SoUZa da SilVa 30/05/2022 13h00
9101 MaNoEl GUilHErME corrEia fiGUEirEdo 30/05/2022 13h00
12487 MaNoEl HENriQUE SaNToS liMa 31/05/2022 08h00
23573 MaNoEl Maria PorTilHo Baia 31/05/2022 08h00
49577 MaNoEl NEilSoN da SilVa SalES 31/05/2022 08h00
36094 MaNoEl PErEira dE SoUSa JUNior 31/05/2022 08h00
75941 MaNoEl TaVarES da SilVa 31/05/2022 08h00
4353 MaNUEllE da coSTa loPES 31/05/2022 08h00
39283 Mara TaVarES MarTiNS 31/05/2022 08h00
53082 MaraYaNNE GoNÇalVES SaNÇÃo 31/05/2022 08h00
12004 MarcEla dalila dE SoUZa riBEiro GUiMaraES 31/05/2022 08h00
19099 MarcEliNo SoarES dE liMa BarBoSa 31/05/2022 08h00

85359 MarcEllE PirES alMEida 31/05/2022 08h00
48761 MarcElo coSTa da SilVa 31/05/2022 08h00
44566 MarcElo dE SoUSa liMa 31/05/2022 08h00
4509 MarcElo HENriQUE NaSciMENTo riBEiro 31/05/2022 09h00
30138 MarcElo liMa TorrES 31/05/2022 09h00
20504 MarcElo MarrEiroS riBEiro 31/05/2022 09h00
24466 MarcElo MEdEiroS MacEdo 31/05/2022 09h00
74518 MarcElo PErEira dE SoUZa 31/05/2022 09h00
6315 MarcElo raMoS dE carValHo 31/05/2022 09h00
58588 MarcElo rodriGUES MaciEl 31/05/2022 09h00
48104 MarciaNo dE SoUSa SoarES 31/05/2022 09h00
51346 MarciEl dE SoUZa dUarTE 31/05/2022 09h00
61997 MarcÍlio alVES da coNcEicao 31/05/2022 09h00
69134 Marcio aNdrE GUrJao cardoSo 31/05/2022 09h00
30004 Márcio aParEcido da SilVa 31/05/2022 09h00
48364 Márcio corrÊa SaNToS 31/05/2022 09h00
55039 Marcio da SilVa TEiXEira 31/05/2022 10h00
74690 Marcio GlEiS dE MElo SilVa 31/05/2022 10h00
44391 Marcio GoNcalVES PErEira 31/05/2022 10h00
73590 Márcio HENriQUE SilVa PErEira 31/05/2022 10h00
39818 Marcio HiroHiTo SUGiTa 31/05/2022 10h00
14406 Marcio JorGE SoUZa MENdES 31/05/2022 10h00
1512 Marcio lUiZ SloNGo coSTa 31/05/2022 10h00
2979 Márcio MadSoN MaciEl PaScoal 31/05/2022 10h00
5387 Marcio oliMPio NaSciMENTo fraNÇa 31/05/2022 10h00
48041 Marcio PETrUcio dE oliVEira 31/05/2022 10h00
20570 Marcio roBErTo MUNiZ TEiXEira 31/05/2022 10h00

3421 Marcio roBErTo SilVa alfaia 31/05/2022 10h00
42601 Marcio rodriGUES dE faria 31/05/2022 10h00
47901 Marcio SoUSa carValHo 31/05/2022 11h00
19202 Marcio TaVarES MarTiNS 31/05/2022 11h00
38563 Marco aNToNio doS SaNToS NaSciMENTo 31/05/2022 11h00
17310 Marco aNToNio fUrTado dE SoUZa 31/05/2022 11h00
16018 Marco aUrElio dE Sá GUiMarÃES 31/05/2022 11h00
16015 MarcoNdES BEZErra cEZario 31/05/2022 11h00
80682 MarcoNdES dE SoUSa 31/05/2022 11h00
4565 MarcoS alEXaNdrE ViEira NaSciMENTo 31/05/2022 11h00
11856 MarcoS aNToNio alVES dE SoUZa 31/05/2022 11h00
88798 MarcoS aNToNio da SilVa MoUra 31/05/2022 11h00
41616 MarcoS aNToNio liMa coSTa 31/05/2022 11h00
24234 MarcoS dE MENEZES SoUSa 31/05/2022 11h00
27767 MarcoS dE PaUla SilVa 31/05/2022 11h00
36977 MarcoS dioNaTa fErrEira da SilVa 31/05/2022 12h00
46165 MarcoS dUarTE doS SaNToS 31/05/2022 12h00
86652 MarcoS faBio SaNToS coUTiNHo 31/05/2022 12h00
39958 MarcoS faBrÍcio BErNardES lEMoS 31/05/2022 12h00
1526 MarcoS fEliPE dE alMEida SaNToS 31/05/2022 12h00
15678 MarcoS fEliPE dE SoUZa MoNTEiro 31/05/2022 12h00
39861 MarcoS fEliPE rodriGUES dE oliVEira 31/05/2022 12h00
69123 MarcoS fErNaNdo MarQUES doS SaNToS 31/05/2022 12h00
26976 MarcoS fErNaNdo MoNTEiro cHaVES 31/05/2022 12h00
16861 MarcoS GoMES PiNTo 31/05/2022 12h00
91061 MarcoS JoSÉ araÚJo MoTa 31/05/2022 12h00
10187 MarcoS JoSÉ GadElHa MoNTEiro 31/05/2022 12h00
10932 MarcoS JÚlio SENa cordEiro 31/05/2022 12h00
5347 MarcoS lEaNdro liSBoa frEirE 31/05/2022 13h00
48147 MarcoS NaMor MariNHo Vidal 31/05/2022 13h00
22143 MarcoS PaUlo MiraNda SilVa 31/05/2022 13h00
58179 MarcoS raiMUNdo SaNToS dE oliVEira 31/05/2022 13h00
54754 MarcoS rodolfo dE SoUZa SaNToS 31/05/2022 13h00
26242 MarcoS rodriGo cardoSo do roSario 31/05/2022 13h00
52910 MarcoS SaNToS MiraNda 31/05/2022 13h00
87633 MarcoS SEBaSTiÃo da SilVa GaSPar JUNior 31/05/2022 13h00
69850 MarcoS ViNiciUS doUrado da SilVa 31/05/2022 13h00
38623 MarcoS ViNiciUS PErEira da SilVa 31/05/2022 13h00
19827 MarcoS ViNiciUS SaNToS lEal 31/05/2022 13h00
24805 MarcoS ViNiciUS SilVa 31/05/2022 13h00
86287 MarcoS ViNÍciUS SoUSa doS SaNToS 31/05/2022 13h00
57483 MarcUS aNToNio BarrETo dE araÚJo 01/06/2022 08h00
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21687 MarcUS ViNiciUS aGUiar SoarES 01/06/2022 08h00
54678 MardEN ricardo PaSSoS doS SaNToS 01/06/2022 08h00
52154 Maria aNalU carValHo MarTiNS 01/06/2022 08h00
49496 Maria aNGEliNa fErrEira PoNTES 01/06/2022 08h00

36166 Maria aNToNia cardoSo MElo 01/06/2022 08h00
14872 Maria aNToNia carValHo da SilVa 01/06/2022 08h00
33986 Maria aUcilEa EVaNGEliSTa da SilVa 01/06/2022 08h00
10690 Maria BEaTricE SilVa doS SaNToS 01/06/2022 08h00
30789 Maria cláUdia SaNToS da foNSEca 01/06/2022 08h00
64495 Maria clEci dE MoraES SilVa 01/06/2022 08h00
74379 Maria dE loUrdES caTÃo NEri 01/06/2022 08h00
65500 Maria dE NaZarÉ dE fariaS ProGENio 01/06/2022 08h00
19050 Maria diNElMa PiMENTEl dE MaToS 01/06/2022 09h00
49094 Maria EdUarda aSSiS coVrE 01/06/2022 09h00
43788 Maria GlaciaNE oliVEira fUrTado 01/06/2022 09h00
74757 Maria GlEiSilE GoMES SaMPaio 01/06/2022 09h00
63802 Maria JoZiElE SaNTaNa da coSTa 01/06/2022 09h00
47060 Maria KaroliNE BriTo doS SaNToS 01/06/2022 09h00
60347 Maria laiSE dE SoUSa oliVEira 01/06/2022 09h00
52935 Maria MadalENa fEiToSa MoraES 01/06/2022 09h00
79159 Maria NoEMia riBEiro dE SoUZa 01/06/2022 09h00
93210 Maria roSiVaNia alVES PErEira 01/06/2022 09h00
306 Maria SElMa loPES da coNcEiÇÃo 01/06/2022 09h00

53931 MariaNa do Socorro MEdEiroS SaNTaNa 01/06/2022 09h00
64265 MariaNa laViNia dUarTE dE MoUra 01/06/2022 09h00
52016 Marilia BorGES PalMa 01/06/2022 10h00
69273 Marilia caSTro BraSil dUarTE 01/06/2022 10h00
27436 Mário aUGUSTo coSTa rEiS 01/06/2022 10h00
8244 Mário THiaGo dE SaNTa BriGida diaS 01/06/2022 10h00
48862 MariSE da PaZ fErrEira NETa 01/06/2022 10h00
55389 MarliSoN doS SaNToS aMaral 01/06/2022 10h00
66740 MarToNio riBEiro dE araUJo 01/06/2022 10h00
25623 MarUZa WaldEcK diaS 01/06/2022 10h00
69602 MarYToN lUcaS da SilVa BEZErra 01/06/2022 10h00
70051 MaTEUS adriaNo JardiM caValcaNTE 01/06/2022 10h00
7801 MaTEUS BorGES da SilVa 01/06/2022 10h00
34809 MaTEUS da roSa BriTo 01/06/2022 10h00
62746 MaTEUS fraNciSco da SilVa MoNTE 01/06/2022 10h00
55482 MaTEUS GoMES da SilVa 01/06/2022 11h00
14964 MaTEUS iSac SilVa coSTa 01/06/2022 11h00
74679 MaTEUS liMa dE oliVEira 01/06/2022 11h00
88088 MaTHEUS aNToNio daNTaS PErEira 01/06/2022 11h00
399 MaTHEUS caSTro PiraNGi 01/06/2022 11h00

14515 MaTHEUS coSTa SilVa 01/06/2022 11h00
70053 MaTHEUS da coSTa PiNHEiro 01/06/2022 11h00
20976 MaTHEUS MariNHo MoUra 01/06/2022 11h00
29913 MaTHEUS PiMENTEl GalUcio 01/06/2022 11h00
7586 MaTHEUS Vila SEca SaNcHES 01/06/2022 11h00
18474 MaUricio alVES doS SaNToS 01/06/2022 11h00
72611 MaUricio dE MElo alVES JÚNior 01/06/2022 11h00

49249 MaUrÍcio JoSÉ ToloSa da SilVa 01/06/2022 11h00
33674 MaUricio NaSciMENTo dE MoUra 01/06/2022 12h00
18493 MaUricio SoUZa doS SaNToS 01/06/2022 12h00
20921 MaX WilliaM MaciEl SENa 01/06/2022 12h00
87857 MaYaNE lUcia BraGa daVid PErEira 01/06/2022 12h00
37839 MaYara JoHaNa Maria coSTa loEScHKE 01/06/2022 12h00
10388 MaYara rodriGUES fariaS 01/06/2022 12h00
14896 MaYcoN NaYTH SilVa alVES 01/06/2022 12h00
64565 MaYK PErEira faGUNdES 01/06/2022 12h00
22006 MaYKo corTiNHaS da SilVa 01/06/2022 12h00
72454 MaYKo foNSEca SoUZa 01/06/2022 12h00
73728 MEica do NaSciMENTo ScHio 01/06/2022 12h00
87228 MEiriaNE Baia diaS 01/06/2022 12h00
48288 MEliSSa fErrEira dE MElo PiTa 01/06/2022 12h00
17548 MElQUiSEdEQUE alMEida XiNaidrE 01/06/2022 13h00
24863 MESSiaS liMa fÉliX 01/06/2022 13h00
53186 MESSiaS SaNToS E SilVa 01/06/2022 13h00
72413 MicaEl JoSÉ carValHo rodriGUES 01/06/2022 13h00
14558 MicHaEl MoNTEiro da SilVa 01/06/2022 13h00

50564 MicHaEl roBSoN rodriGUES doS SaNToS 01/06/2022 13h00
29076 MicHaEl TarciZo PaiVa da crUZ 01/06/2022 13h00
31224 MicHEl alEXaNdrE NaSciMENTo doS SaNToS 01/06/2022 13h00
31435 MicHEl fErrEira BoNTa 01/06/2022 13h00
34818 MicHEl WillaMS dE oliVEira SaNToS 01/06/2022 13h00
52020 MicHElE coSTa doS SaNToS 01/06/2022 13h00
76323 MicHEllE SoUSa NaSciMENTo 01/06/2022 13h00
52192 MiGUEl aUGUSTo da SilVa SUdário JUNior 01/06/2022 13h00
26241 MiGUEl GEaN dE SoUSa loPES 02/06/2022 08h00
22767 MilENa Maria da SilVa SarMENTo 02/06/2022 08h00
58284 MilEr doS SaNToS PaNToJa 02/06/2022 08h00
65675 MilEr EMErSoN dE PiNa loPES 02/06/2022 08h00
5054 MillaN aUGUSTo coSTa MaToS 02/06/2022 08h00
45 MilSoN BorGES JÚNior 02/06/2022 08h00

61774 MilToN MacEdo caNUTo 02/06/2022 08h00
74792 MiQUÉiaS da cUNHa MoraES 02/06/2022 08h00
92696 MiSaEl doS SaNToS SilVa 02/06/2022 08h00
43702 MiZZ Yara lariSSa caValcaNTE TENorio 02/06/2022 08h00
32744 Moacio aNdradE dE SoUZa 02/06/2022 08h00
65903 Moacir lEiTE alVES 02/06/2022 08h00
30056 Moacir riBEiro doS SaNToS filHo 02/06/2022 08h00
51157 MoiSÉS SoUZa dE alMEida 02/06/2022 09h00
65016 MoNalliSa alVES PErEira da crUZ 02/06/2022 09h00
44646 MoUaNo coSTa SaNToS 02/06/2022 09h00
52495 MoZarT caNdEia raMalHo 02/06/2022 09h00
24312 MUNNYcK di PaUla alMEida MarTiNS GoMES 02/06/2022 09h00
65793 MUrilo rafaEl dE PiNa loPES 02/06/2022 09h00

36369 MUrilo ValENTiM dE MElo 02/06/2022 09h00
43569 NadiNE PaUla doS SaNToS SilVa 02/06/2022 09h00
61527 NadSoN SilVa dE araUJo 02/06/2022 09h00
41813 Naiara Socorro rodriGUES diaS 02/06/2022 09h00
32462 Naira caValcaNTE dE alMEida 02/06/2022 09h00
86879 NaNcY EUlalia MElo foNSEca 02/06/2022 09h00
32881 NaPolEÃo SEBaSTiÃo SaNToS da SilVa JÚNior 02/06/2022 09h00
23468 NaTalia loPES doS SaNToS 02/06/2022 10h00
48022 NaTália SaNToS da crUZ 02/06/2022 10h00
2531 NaTaN dE SoUZa loPES 02/06/2022 10h00
75133 NaTaNaEl cardoSo dE aViZ 02/06/2022 10h00
11080 NaTaNaYara diaS NEGrao 02/06/2022 10h00
84007 NaTaNiEl caValcaNTE MarTiNS 02/06/2022 10h00
65853 NaTaSHa PaES BarBoSa 02/06/2022 10h00
86875 NaTHália WEBEr alVES 02/06/2022 10h00
72512 NaTHaliaNa SoUSa fErrEira 02/06/2022 10h00
73010 NaTHaN dE SoUSa loPES 02/06/2022 10h00
54005 NaTHaSHa KiSS SaNToS da PENHa PaiXao 02/06/2022 10h00
53334 NaUM SaNToS da SilVa 02/06/2022 10h00
34816 NaYara daNTaS loPES 02/06/2022 10h00
53013 NEidSoN da SilVa frEiTaS 02/06/2022 11h00
55383 NEUraNdi fErrEira dE caSTro 02/06/2022 11h00
8036 NEY GoNÇalVES raMoS JUNior 02/06/2022 11h00
80011 NEY JacKSoN PoNTES doS SaNToS 02/06/2022 11h00
93345 NicaSSio diEGo PErEira da SilVa 02/06/2022 11h00
77515 NicHolaS fErNaNdES dE MENEZES 02/06/2022 11h00
39184 NiElSoN dE MElo TaBaraNa 02/06/2022 11h00
10920 Nil MicHEl da cUNHa PErEira 02/06/2022 11h00
40215 Nildo alVES MadEiro 02/06/2022 11h00
17370 Nilo GETUlio fraNcioSi NETo 02/06/2022 11h00
2335 NilSoN aUGUSTo coGHi JUNior 02/06/2022 11h00
63277 NilSoN fErrEira MoNTEiro JUNior 02/06/2022 11h00
2662 NilSoN PaiXÃo MaNToVaNi 02/06/2022 11h00
49537 NilToN cÉSar BriTo coElHo 02/06/2022 12h00
39076 NilToN cESar PErEira doS SaNToS 02/06/2022 12h00
46563 NilToN GoNÇalVES dE PaUla 02/06/2022 12h00
55132 NilToN riBEiro da SilVa 02/06/2022 12h00
6984 NiValdo aNaSTacio doS SaNToS fUrTado 02/06/2022 12h00
80068 NiValdo dE SoUSa alVES 02/06/2022 12h00
470 NiVia Maria liMa GoNcalVES BarroS 02/06/2022 12h00

85230 NiVia SaBriNa MaciEl da SilVa riBEiro 02/06/2022 12h00
61802 NiVia TariTa PorTilHo Mafra 02/06/2022 12h00
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51621 oclESSiaNa rodriGUES doS SaNToS 02/06/2022 12h00
49170 odaiSa BaraTa da coNcEiÇÃo 02/06/2022 12h00
29396 odiNEi BarBoSa da SilVa JUNior 02/06/2022 12h00
16702 oraci TraVaSSo dE fariaS 02/06/2022 12h00

32704 oSMar PaTricK PErEira oliVEira 02/06/2022 13h00
6416 oTHoN aUGUSTo dE oliVEira ViNHolTE 02/06/2022 13h00
17674 oToNiEl SilVa doS SaNToS 02/06/2022 13h00
71719 oZEiaS da SilVa PErEira 02/06/2022 13h00
71289 oZiEl da coSTa oliVEira 02/06/2022 13h00
7557 PaBlo HENriQUE doS SaNToS liMa 02/06/2022 13h00
6053 PaBlo HENriQUE loPES GoNÇalVES 02/06/2022 13h00
47002 PaBlo KaUE PaZ dE carValHo 02/06/2022 13h00
24077 PaBlo PErEira MarQUES 02/06/2022 13h00
34021 PaBlo THEoPHilo MacHado dE alMEida 02/06/2022 13h00
41644 PaBlo WilliaN SilVa doS SaNToS 02/06/2022 13h00
46231 PaloMa criSTiNa GoMES cUiMar 02/06/2022 13h00
62534 PÂMEla lariSSa doS SaNToS cHaVES 02/06/2022 13h00
75539 PaMEla SaNTiaGo doS SaNToS 03/06/2022 08h00
54274 PaMEla SUYaNNE GalVÃo BraSil 03/06/2022 08h00
3401 PaTricia aGUiar rodriGUES 03/06/2022 08h00
60250 PaTricia da crUZ laMEira GUErrEiro 03/06/2022 08h00
35863 PaTricia da SilVa BriTo 03/06/2022 08h00
38265 PaTricia Garcia MaGalHaES 03/06/2022 08h00
30943 PaTricK SilVa 03/06/2022 08h00
65038 PaTricK SoUZa PErEira 03/06/2022 08h00
33278 PaUlo BrUNo frEirE dE aNdradE 03/06/2022 08h00
91374 PaUlo carValHo dE alMEida 03/06/2022 08h00
92700 PaUlo cESar cardoZo ViaNa 03/06/2022 08h00
14120 PaUlo da SilVa liMa JUNior 03/06/2022 08h00
48769 PaUlo HENriQUE alVES MariNHo 03/06/2022 08h00
39138 PaUlo HENriQUE MarQUES dE SoUSa 03/06/2022 09h00
17211 PaUlo HENriQUE NoGUEira 03/06/2022 09h00
28384 PaUlo HENriQUE SaTUrNiNo 03/06/2022 09h00
73297 PaUlo Ícaro E SilVa dE carValHo 03/06/2022 09h00
35598 PaUlo JUNior NEVES dE SoUSa 03/06/2022 09h00
40441 PaUlo loPES da SilVa JUNior 03/06/2022 09h00
5870 PaUlo ricardo ValoES MiraNda 03/06/2022 09h00
72230 PaUlo roBErTo dE SoUSa rEiS 03/06/2022 09h00
27797 PaUlo roBErTo MorEira coSTa 03/06/2022 09h00
29091 PaUlo SErGio MiKocZaK 03/06/2022 09h00
50879 PaUlo SErGio SilVa doS rEiS 03/06/2022 09h00
25804 PaUlo TEffErSoN BElforT carNEiro 03/06/2022 09h00
45772 PaUlo VicTor cardoSo SilVa 03/06/2022 09h00
80165 PaUlo VicTor oliVEira MilÉo 03/06/2022 10h00
58757 PEdro EdUardo dE SoUSa SilVa 03/06/2022 10h00
45978 PEdro EriKE SaNToS SilVa 03/06/2022 10h00
2869 PEdro HENriQUE dE oliVEira GoMES 03/06/2022 10h00
64271 PEdro HENriQUE doS SaNToS coSTa ValE 03/06/2022 10h00
79719 PEdro HENriQUE liMa GraciaNo 03/06/2022 10h00
59333 PEdro HENriQUE MaciEl 03/06/2022 10h00

46186 PEdro HENriQUE oliVEira MaToS 03/06/2022 10h00
64938 PEdro HENriQUE SaNToS do NaSciMENTo 03/06/2022 10h00
52896 PEdro lEoNcio XaViEr da coSTa 03/06/2022 10h00
56397 PEdro liNo da SilVa NETTo 03/06/2022 10h00
55071 PEdro lUcaS NaSciMENTo SilVa 03/06/2022 10h00
67997 PEdro PaUlo aMoriM BaraTa JUNior 03/06/2022 10h00
73383 PEdro raMoN NoVaiS dE araÚJo 03/06/2022 11h00
7565 PEdro roBErTo dE SoUZa GoMES 03/06/2022 11h00
24280 PEdro WillaME dE aNdradE araUJo 03/06/2022 11h00
8782 PErlY JUNior araUJo NEVES 03/06/2022 11h00
75380 PÉrola BoHadaNa 03/06/2022 11h00
16835 PETroNio carloS fErNaNdES JUNior 03/06/2022 11h00
88543 PHYliPE aUGUSTo coSTa dE carValHo 03/06/2022 11h00
40536 PollYaNNa rodriGUES cEciM 03/06/2022 11h00
21613 PriScila dE frEiTaS BarrETo 03/06/2022 11h00
2190 PriScila dE NaZarÉ MoNTEiro Maia 03/06/2022 11h00
39587 PriScila dUarTE doS SaNToS 03/06/2022 11h00
52697 PriScilla fErNaNdES BESSa 03/06/2022 11h00
12406 PriSSila daYaNa BErNardES liMa 03/06/2022 11h00

20985 QUEila liMa TElES 03/06/2022 12h00
9102 QUENa fraNco doS SaNToS 03/06/2022 12h00
50482 rafaEl alBUQUErQUE VEiGa 03/06/2022 12h00
58570 rafaEl BarBoSa coSTa 03/06/2022 12h00
67138 rafaEl coSTa fErrEira 03/06/2022 12h00
90949 rafaEl dE oliVEira riBEiro 03/06/2022 12h00
33828 rafaEl dE SoUZa SilVa 03/06/2022 12h00
6189 rafaEl doUGlaS ViaNa da SilVa 03/06/2022 12h00
42115 rafaEl fErNaNdES SENa 03/06/2022 12h00
88972 rafaEl MENdES rodriGUES 03/06/2022 12h00
67873 rafaEl MiraNda SaNTiaGo dE SoUZa 03/06/2022 12h00
44081 rafaEl PEdroSo liMa 03/06/2022 12h00
27498 rafaEl PErEira BarroS 03/06/2022 12h00
9589 rafaEl PorTo dE SoUZa 03/06/2022 13h00
43507 rafaEl raBElo 03/06/2022 13h00
8155 rafaEl SaNToS laUar 03/06/2022 13h00
62380 rafaEl SilVa araÚJo 03/06/2022 13h00
16058 rafaEl SilVa dE oliVEira 03/06/2022 13h00
41058 rafaEl SoEiro alBUQUErQUE 03/06/2022 13h00
26790 rafaEla crUZ MoraES dE alMEida 03/06/2022 13h00
34775 rafaEla da SilVa diNiZ 03/06/2022 13h00
55393 rafaEla loiSE corrEa da SilVa 03/06/2022 13h00
1002 rafaEla PaiVa SiNiMBÚ 03/06/2022 13h00
1616 rafaEla rodriGUES VaNdErlEY dE oliVEira 03/06/2022 13h00
55390 rafaElla do Mar fErrEira 03/06/2022 13h00
7307 raildo MacEdo dE SoUZa JUNior 03/06/2022 13h00
39449 railSoN diaS froTa 06/06/2022 08h00

35586 railSoN SilVa PErEira 06/06/2022 08h00
30561 railToN MENdES SilVa 06/06/2022 08h00
83852 raiMUNda NElMa aQUiNo dE SoUSa 06/06/2022 08h00
85628 raiMUNdo aNTÔNio SoUSa oliVEira 06/06/2022 08h00
65485 raiMUNdo GilVaNdro doS SaNToS PErEira 06/06/2022 08h00
68896 raiMUNdo lUiZ fErrEira dE alMEida JUNior 06/06/2022 08h00
16046 raiMUNdo NoNaTo dE SoUSa TriNdadE 06/06/2022 08h00
66501 raiMUNdo NoNaTo PEdroSa BraNdÃo 06/06/2022 08h00
36755 raiMUNdo rodriGUES dE MoraiS 06/06/2022 08h00
15880 raiMUNdo rUi dE oliVEira NETo 06/06/2022 08h00
63890 raMoN oliVEira PiNHEiro 06/06/2022 08h00
63176 raPHaEl da SilVa liMa 06/06/2022 08h00
50695 raPHaEl SiMÃo dE faria 06/06/2022 09h00
69169 raQUEl rodriGUES do aMaral 06/06/2022 09h00
51197 raQUEl SaNToS ModESTo 06/06/2022 09h00
57354 raYSa criSTiNa da coSTa SoUSa 06/06/2022 09h00
53056 raYSSa aNGÉlica BESSa MaZZiNi 06/06/2022 09h00
68332 rEBEca dE SoUZa fErrEira 06/06/2022 09h00
39435 rEGiNaldo BarBoSa dE SoUZa 06/06/2022 09h00
54002 rEidSoN dE aSSiS PErEira 06/06/2022 09h00
41114 rEiNaldo BENTES doS SaNToS 06/06/2022 09h00
3175 rEJaNE riBEiro MacHado 06/06/2022 09h00
4253 rElrY SallES dE liMa SilVa 06/06/2022 09h00
13619 rENaN arTHUr cadilHE MarTiNS 06/06/2022 09h00
65378 rENaN BarBoSa oliVEira 06/06/2022 09h00
20702 rENaN do roSario SilVa 06/06/2022 10h00
22463 rENaN doS SaNToS NaSciMENTo 06/06/2022 10h00
47167 rENaN GoNcalVES ViEira 06/06/2022 10h00
64847 rENaTa da SilVEira alEiXo 06/06/2022 10h00
1596 rENaTa do Socorro MElo lEMoS 06/06/2022 10h00
29545 rENaTa oliVEira da SilVa 06/06/2022 10h00
86581 rENaTa oliVEira daMaScENo 06/06/2022 10h00
2486 rENaTa rodriGUES PorTEla dE SoUZa 06/06/2022 10h00
56772 rENaTo alBUQUErQUE loPES 06/06/2022 10h00
1265 rENaTo aMaral MENdES 06/06/2022 10h00
26917 rENaTo BoMfiM PiNHEiro 06/06/2022 10h00
39627 rENaTo da SilVa aZEVEdo 06/06/2022 10h00
61525 rENaTo doS SaNToS SoUZa 06/06/2022 10h00
59778 rENaTo EUrico SaldaNHa dE oliVEira 06/06/2022 11h00
54502 rENaTo fEliPE dE alMEida SilVa 06/06/2022 11h00
46176 rENaTo oliVEira dE arrUda 06/06/2022 11h00
37724 rENaTo oliVEira VEraS 06/06/2022 11h00
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33799 rENaTo SaNToS SilVa 06/06/2022 11h00
48669 rENaTo SoUZa dE fariaS 06/06/2022 11h00
14996 rENaTo ViEira doS rEiS 06/06/2022 11h00
80537 rENilSoN doS rEiS Sa 06/06/2022 11h00

55485 rEYNaldo ViTor BaTiSTa BaraTa 06/06/2022 11h00
69831 ricardo BaSToS fariaS 06/06/2022 11h00
4258 ricardo da SilVa PErEira 06/06/2022 11h00
34209 ricardo lUcaS PiNTo arEaS 06/06/2022 11h00
17229 ricardo MoraES NaSciMENTo 06/06/2022 11h00
36043 ricardo oliVEira loPES 06/06/2022 12h00
25938 ricardo rodriGUES liMa 06/06/2022 12h00
78158 ricardo SilVa SaNToS 06/06/2022 12h00
25384 ricardo SoUZa SoarES 06/06/2022 12h00
56450 ricardo WilKEr MoUTiNHo dE SoUSa 06/06/2022 12h00
47160 ricHard PHElliPE SilVa SaNToS 06/06/2022 12h00
47773 ricHardSoN alVES MENdES 06/06/2022 12h00
2128 riNaldo JoSÉGoNÇalVESBarBoSa 06/06/2022 12h00
34440 roBErGH caMilo dE MacEdo 06/06/2022 12h00
79961 roBErT SoUZa da SilVa 06/06/2022 12h00
65166 roBErTa da SilVEira alEiXo 06/06/2022 12h00
58807 roBErTa YUMiE lEiTÃo UMEMUra 06/06/2022 12h00
59863 roBErTo fraNciSco da SilVa 06/06/2022 12h00
84920 roBErTo GUErra da SilVa 06/06/2022 13h00
22710 roBErTo MarTiNS VEloSo 06/06/2022 13h00
36096 roBErTo rioTiNTo dE liMa 06/06/2022 13h00
66674 roBErTo SoarES aNdradE 06/06/2022 13h00
69754 roBErVal da SilVa fErrEira 06/06/2022 13h00
1498 roBiNSoN ViTor dE SoUZa MElo 06/06/2022 13h00
29777 roBSoN diaS GalVÃo 06/06/2022 13h00
25451 roBSoN fErrEira PiEdadE 06/06/2022 13h00
74206 roBSoN loPES da SilVa 06/06/2022 13h00
82326 roBSoN PErEira da SilVa 06/06/2022 13h00
78324 roBSoN VicTor SaNTiaGo da lUZ 06/06/2022 13h00
8353 rodolfo aMaral dE araÚJo 06/06/2022 13h00
12306 rodolfo liMa froiS 06/06/2022 13h00
75075 rodriGo alMEida da GaMa 07/06/2022 08h00
68443 rodriGo BarroS do aMaral 07/06/2022 08h00
59747 rodriGo dE aNdradE PErEira 07/06/2022 08h00
22524 rodriGo dE aSSiS alENcar 07/06/2022 08h00
14708 rodriGo dE SoUZa liMa 07/06/2022 08h00
29326 rodriGo GoMES dE oliVEira 07/06/2022 08h00
57101 rodriGo HENriQUE rocHa 07/06/2022 08h00
13849 rodriGo lEiTE dE PádUa 07/06/2022 08h00
90341 rodriGo oliVEira dE SoUZa 07/06/2022 08h00
10892 rodriGo PaiXÃo da SilVa 07/06/2022 08h00
56534 rodriGo PiNTo dE SoUZa 07/06/2022 08h00
89485 roGEr BorGES dE SoUZa 07/06/2022 08h00
63950 roGEr PErEira PaNToJa 07/06/2022 08h00
14831 roGEr WilliaM BraBo cardoSo 07/06/2022 09h00
83879 roGÉrio dEodaTo da SilVa 07/06/2022 09h00

31010 roGÉrio doS aNJoS araÚJo filHo 07/06/2022 09h00
31069 roGErio GoNÇalVES SErafiM 07/06/2022 09h00
46860 roGÉrio loPES dE oliVEira 07/06/2022 09h00
67546 roGErio oliVEira BorGES 07/06/2022 09h00
56690 roGÉrio oliVEira MENdES dE araÚJo 07/06/2022 09h00
17351 roGÉrio Vidal PErEira 07/06/2022 09h00
57206 roJEr dUarTE dE oliVEira 07/06/2022 09h00
23379 roMário aMoriM dE SoUZa 07/06/2022 09h00
10456 roMário liMa da SilVa 07/06/2022 09h00
6199 roMário lUiZ aZEVEdo 07/06/2022 09h00
50037 roMário SaNToS MENEZES 07/06/2022 09h00
24748 roMário SaNToS PiNHEiro 07/06/2022 10h00
48915 roMUaldo daMacENo doS SaNToS 07/06/2022 10h00
53641 roMUlo rUaN GoMES PorTilHo rodriGUES 07/06/2022 10h00
35368 roNald fariaS riBEiro 07/06/2022 10h00
21627 roNaldo da SilVa aUSTriQUiNo 07/06/2022 10h00
65106 roNaldo GoMES do NaSciMENTo 07/06/2022 10h00
17931 roNaN lEiTE MoUra 07/06/2022 10h00
41335 roNiÊ aNdradE dE SaNTaNa 07/06/2022 10h00

50200 roNiEllE fErNaNdo liMa doS SaNToS 07/06/2022 10h00
2783 roNiElSoN daViNSEN SilVEira araUJo coSTa 07/06/2022 10h00
15109 roNiErlE ViaNa caValcaNTE 07/06/2022 10h00
51526 roNilSoN PiNTo aGUiar 07/06/2022 10h00
48296 roNiSoN loPES dE SoUZa 07/06/2022 10h00
40197 roNiSSoN SoUSa SaNToS 07/06/2022 11h00
34549 roNYSoN do NaSciMENTo lEMoS 07/06/2022 11h00
4525 roSa ilaNa doS SaNToS PErEira 07/06/2022 11h00
82886 roSalVE NETo lEMoS dE oliVEira 07/06/2022 11h00
82305 roSaNa Mara da SilVa PEiXoTo 07/06/2022 11h00
65168 roSEaNE SolEdadE SiQUEira 07/06/2022 11h00
51950 roSElaiNE da SilVa riBEiro 07/06/2022 11h00
59589 roSENdo cordEiro JUNior 07/06/2022 11h00
79943 roSiMar ciriNo doS SaNToS 07/06/2022 11h00
51088 roSiNaldo dE JESUS oliVEira aNdradE 07/06/2022 11h00
16757 roSiNEidE Maria dE oliVEira 07/06/2022 11h00
9361 roSiValdo faVacHo MoNTEiro 07/06/2022 11h00
44315 roZalBa alVES rodriGUES 07/06/2022 11h00
30187 rUaN fEliPE caMPoS fUrTado 07/06/2022 12h00
3913 rUaN fEliPE liMa NUNES 07/06/2022 12h00
39150 rUaN MoraES do NaSciMENTo 07/06/2022 12h00
20215 rUaN SilVa SarMENTo 07/06/2022 12h00
73411 rUaNY aNdradE doS SaNToS 07/06/2022 12h00
37382 rUBEN SaNToS dE JESUS 07/06/2022 12h00
33119 rUBENS NoNaTo airES doS SaNToS 07/06/2022 12h00
35730 rUBiSNEi carValHo PiNTo 07/06/2022 12h00
13434 rUdiVaN fErrEira da SilVa 07/06/2022 12h00

74154 rUi GErSoN lacErda dE oliVEira 07/06/2022 12h00
15747 rUY GUilHErME BraGa BorGES 07/06/2022 12h00
12473 SaBriNa EMaNUElE Sá dE SoUZa 07/06/2022 12h00
20718 SaBriNa MacHado PEiXoTo 07/06/2022 12h00
19295 SaBriNa PÓVoaS da SilVa 07/06/2022 13h00
35786 SaGMa doS SaNToS lUcENa 07/06/2022 13h00
49896 Saila GoNÇalVES MoNTEiro MESQUiTa 07/06/2022 13h00
26997 SaliN GalUcio QUEiroZ 07/06/2022 13h00
44311 SaMaNTHa dE oliVEira fErrEira 07/06/2022 13h00
25367 SaMara da SilVa 07/06/2022 13h00
1424 SaMara MiraNda VaScoNcEloS 07/06/2022 13h00
47744 SaMara SaNToS dE SoUSa 07/06/2022 13h00
87885 SaMaro lÉda rodriGUES 07/06/2022 13h00
42742 SÂMEa roBErTa crUZ MadEira 07/06/2022 13h00
26419 SaMUEl BraNdÃo dE SoUSa 07/06/2022 13h00
38855 SaMUEl JoSÉ GalÚcio XaViEr 07/06/2022 13h00
27105 SaMUEl lUiZ fEiToSa caValcaNTE 07/06/2022 13h00
55667 SaMUEl NaSciMENTo SaNToS 08/06/2022 08h00
30569 SaMUEl oliVEira aMaral 08/06/2022 08h00
43462 SaMUEl rEGo dE SoUZa 08/06/2022 08h00
39448 SaMUEl ViTal E SilVa 08/06/2022 08h00
35765 SaNdra lÚcia da crUZ fUrTado 08/06/2022 08h00
90176 SaNdro GaBriEl dE oliVEira SilVa 08/06/2022 08h00
23704 SaNdro SoarES alMEida 08/06/2022 08h00
60842 Sara criSTiNa alVES dE caSTro 08/06/2022 08h00
30726 Sara JESSica dE SoUZa SilVa 08/06/2022 08h00
50027 SaraH BriTo PErEira 08/06/2022 08h00
59456 SáTiro NETo dE carValHo 08/06/2022 08h00
88161 SaUlo dE SoUZa coSTa 08/06/2022 08h00
7868 SEBaSTiÃo aUGUSTo alcaNTara EVaNGEliSTa 08/06/2022 08h00
22393 SEBaSTiao fariaS dE oliVEira 08/06/2022 09h00
78251 SEBaSTiÃo MaNfrEdo da coSTa NETo 08/06/2022 09h00
59040 SEBaSTiÃo PErEira MiraNda 08/06/2022 09h00
64624 SElViNo aNToNio SoarES 08/06/2022 09h00
60156 SÉrGio aUGUSTo MElo TraVaSSoS 08/06/2022 09h00
61640 SErGio aUGUSTo SilVa dE MiraNda JUNior 08/06/2022 09h00
10925 SErGio BEZErra dE liMa 08/06/2022 09h00
31520 SÉrGio fErNaNdo alVES doS SaNToS 08/06/2022 09h00
24166 SErGio JoSE dE oliVEira 08/06/2022 09h00
85790 SÉrGio JoSÉ MariNHo MacHado 08/06/2022 09h00
30891 SErGio PErEira coElHo 08/06/2022 09h00
55577 SÉrGio SaNToS do NaSciMENTo 08/06/2022 09h00
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41004 SHarlY da SilVa fErrEira 08/06/2022 09h00
75165 SHEYla rENaTa da SilVa do carMo 08/06/2022 10h00
91199 SHirlEY SilVa SaNToS carValHo 08/06/2022 10h00
83319 SHirlEY WErica BarBoSa dUarTE 08/06/2022 10h00

68651 SiBYla BUENo MarTiNS 08/06/2022 10h00

46163 SidiMiro iNácio fErrEira NETo 08/06/2022 10h00

60707 SidNEY do Socorro fariaS SaNToS 08/06/2022 10h00

1412 SidNEY liMa dE SoUZa 08/06/2022 10h00

68637 SidNEY PErEira dE fiGUEirEdo 08/06/2022 10h00

26715 SilaS GalVÃo dE SoUSa 08/06/2022 10h00

41324 SildNEY aMoraS da SilVa 08/06/2022 10h00

54739 SilENE NUNES Gaia 08/06/2022 10h00

34947 SilMara fEliX da SilVa 08/06/2022 10h00

65700 SilVaNEi doS SaNToS fraNÇa 08/06/2022 10h00

53287 SilVaNETE do Socorro NoBrE doS SaNToS 08/06/2022 11h00

39822 SilVaNio SaNToS araUJo 08/06/2022 11h00

48099 SilVio PaUlo PaZ MorEira 08/06/2022 11h00

54942 SilVio dEricK SaraiVa 08/06/2022 11h00

4977 SilVio fErrEira da coNcEicao 08/06/2022 11h00

60304 SiNara da SilVa coSTa 08/06/2022 11h00

16106 SoPHia dE caSTro SaNT aNNa 08/06/2022 11h00

3305 STEfaNNE KaTEriNE BorGES frEiTaS 08/06/2022 11h00

36966 SUElEN dE PaUla MENdoNÇa BaNHoS 08/06/2022 11h00

45325 SUEllEN criSTiNa PErEira caTiVo 08/06/2022 11h00

43786 SUSaN SoarES da coSTa 08/06/2022 11h00

50971 SUZEllY PiNHo diaS 08/06/2022 11h00

52331 TaiaNE fiGUEira doS SaNToS 08/06/2022 11h00

89346 TaiNara dE aNdradE aZEVEdo 08/06/2022 12h00

9970 TairoN PiNHEiro SaNGalli 08/06/2022 12h00

69496 TaiS cordEiro da VEra crUZ 08/06/2022 12h00

53388 TaiS oliVEira ModESTo NEVES 08/06/2022 12h00

48790 TaiSE PErEira da crUZ 08/06/2022 12h00

84888 TalliSSoN GaBriEl caETaNo dE alMEida 08/06/2022 12h00

34273 TaMirES dE SoUZa liMa MoUra 08/06/2022 12h00

87678 Tarcio corrEa BorGES dE SoUSa 08/06/2022 12h00

50678 TarcÍSio fErNaNdES dE MiraNda 08/06/2022 12h00

4299 TarcYa KarlYaN aMaral GoMES 08/06/2022 12h00

59644 TaSSia JUliaNa doS SaNToS corrÊa 08/06/2022 12h00

46065 TáSSia MarTiNS ciPriaNo 08/06/2022 12h00

6319 TaTiaNa dE SoUSa aBrEU 08/06/2022 12h00

7534 TaTYlENE do Socorro caMPoS frEirE MorEira 08/06/2022 13h00

27297 TaUaNY KETriN PirES dE SaNTaNa 08/06/2022 13h00

25400 TEdd YaSUo iGaraSHi ToMioKa 08/06/2022 13h00

74691 TEMiSToclES coSTa da SilVa 08/06/2022 13h00

58412 TEÓfilo PaES da coSTa 08/06/2022 13h00

59829 THaBlo SoarES liMa 08/06/2022 13h00

44376 THaiNá dE cáSSia SilVa araÚJo 08/06/2022 13h00

86025 THaiS doS SaNToS ToMÉ 08/06/2022 13h00

54727 THaÍS MicHEllY MoNTEiro rodriGUES 08/06/2022 13h00

26374 THaiS SoUZa aNaclETo 08/06/2022 13h00

49943 THalES dE SoUZa PEdroSa 08/06/2022 13h00

78822 THallES dE liMa NUNES 08/06/2022 13h00

54866 THalliTa aMaNda BorBa da SilVa 08/06/2022 13h00

35837 THaMirES SoarES MENdES 09/06/2022 08h00

11859 THaYaNE dE NaZarE dE JESUS NaSciMENTo 09/06/2022 08h00

17368 THaYlaN liMa daMaScENo 09/06/2022 08h00

43763 THaYra MoNiQUE liMa SoUSa 09/06/2022 08h00

17406 THÉo roBSoN MaGNo THEodoro dE MoraiS 09/06/2022 08h00

11443 THEYMErSoN Prado SaNToS 09/06/2022 08h00

1522 THiaGo araUJo da coSTa 09/06/2022 08h00

58006 THiaGo caiQUE NaSciMENTo da SilVa 09/06/2022 08h00

57726 THiaGo caSTro BriTo 09/06/2022 08h00

38587 THiaGo da coSTa oliVEira 09/06/2022 08h00

29203 THiaGo da SilVa GoNcalVES 09/06/2022 08h00

28649 THiaGo dE oliVEira SilVa 09/06/2022 08h00

337 THiaGo doS SaNToS SilVa 09/06/2022 08h00

32786 THiaGo dUarTE alVES 09/06/2022 09h00

64573 THiaGo loPES coSTa 09/06/2022 09h00

5967 THiaGo MarTiNS liMa 09/06/2022 09h00

86618 THiaGo MENdES aSSUNÇÃo 09/06/2022 09h00

7330 THiaGo rENdEiro do NaSciMENTo 09/06/2022 09h00

42056 THiaGo rodriGUES dE MElo 09/06/2022 09h00

31697 THiaGo SiQUEira da SilVa 09/06/2022 09h00

57764 THiaGo SoUZa dE oliVEira 09/06/2022 09h00

35788 THiaGo TadEU TriNdadE QUEiroZ loPES 09/06/2022 09h00

16535 THiaGo VEloSo rodriGUES 09/06/2022 09h00

4819 THiaGo ViEGaS PEiXoTo 09/06/2022 09h00

49220 THYaGo araUJo SoUSa 09/06/2022 09h00

28960 TiaGo BriTo dE caSTro 09/06/2022 09h00

53456 TiaGo cordEiro fErrEira 09/06/2022 10h00

5227 TiaGo coSTa da SilVa 09/06/2022 10h00

18780 TiaGo dE JESUS ViaNa 09/06/2022 10h00

53300 TiaGo foNTES dE aMoriM 09/06/2022 10h00

32246 TiaGo MESSiaS cardoSo BaTiSTa 09/06/2022 10h00

40201 TiaGo oliVEira MariNHo 09/06/2022 10h00

16154 TiaGo PorTilHo caldaS 09/06/2022 10h00

11064 TiaGo rafaEl dE SoUSa MiraNda 09/06/2022 10h00

2935 TiaGo SilVa carNEiro 09/06/2022 10h00

68472 TiMNa PaUla QUEiroZ XaViEr 09/06/2022 10h00

1278 ToNi rolEMBErG 09/06/2022 10h00

48105 ToNY caETaNo do NaSciMENTo 09/06/2022 10h00
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3037 ToNY coNrrado rocHa SilVa 09/06/2022 10h00

45326 TUllYo roBErTo dE SoUZa araUJo 09/06/2022 11h00

24274 UalacE PErEira MarTiNS 09/06/2022 11h00

64835 UliSSES ZaNElaTo da SiVa 09/06/2022 11h00

84787 VaGNo dE liMa SilVa 09/06/2022 11h00

46183 ValdEci alVES dE oliVEira JÚNior 09/06/2022 11h00
10078 ValdEci PErEira dE SoUZa JUNior fEliPE 09/06/2022 11h00
35617 ValdEcir TEiXEira coElHo 09/06/2022 11h00
28831 ValdEir dE SoUZa aGUiar 09/06/2022 11h00
46402 ValdENilSoN SoUZa SaNToS 09/06/2022 11h00
33587 ValdiNEia aZEVEdo doS PaSSoS 09/06/2022 11h00
50328 Valdir doS SaNToS BraNdÃo 09/06/2022 11h00
2733 VaNdENBErG daMaScENo do rEGo 09/06/2022 11h00
1149 VaNdErlEi MarTiNS MoraES JUNior 09/06/2022 11h00
9608 VaNdErlEia SUElEN BraNdÃo GoS 09/06/2022 12h00
4338 VaNdErSoN HENriQUE BarBoSa fErrEira 09/06/2022 12h00
363 VaNdESoN SoUZa dE SoUSa 09/06/2022 12h00
9469 VaNESSa alVES MoraiS 09/06/2022 12h00
62619 VaNESSa dE fáTiMa carNEiro dE araÚJo 09/06/2022 12h00
40088 VaNESSa iNES dE aSSUÇÃo MElo 09/06/2022 12h00
27078 VaNESSa MoUra dE SoUZa liMa 09/06/2022 12h00
48115 VicENTE dE SoUZa liMa NETo 09/06/2022 12h00
23504 VicTor da coSTa BaraTa 09/06/2022 12h00
8122 VicTor HENriQUE coSTa E SilVa 09/06/2022 12h00
22338 VicTor HUGo da SilVa rocHa 09/06/2022 12h00
59577 VicTor HUGo SoarES rodriGUES SEGUNdo 09/06/2022 12h00
56381 VicTor JordaNo NaSciMENTo TaVarES 09/06/2022 12h00
73199 VicTor JoSÉ da PaiXÃo 09/06/2022 13h00
12918 VicTor MadEra NUNES 09/06/2022 13h00
2022 ViNÍciUS BElÉM PiNTo 09/06/2022 13h00
10559 ViNiciUS EMaNUEl dE SoUZa PErEira 09/06/2022 13h00
11517 ViNiciUS VicTor coSTa 09/06/2022 13h00
64232 VirGiNia Marcia PEiXoTo MoNTES 09/06/2022 13h00
81762 VYTor lEZir rESENdE coSTa 09/06/2022 13h00
55646 WaGNEr aMoriM dE QUEiroZ 09/06/2022 13h00
61417 WaGNEr claYToN alMEida dE frEiTaS 09/06/2022 13h00
54285 WaGNEr fErrEira SaNToS 09/06/2022 13h00
50215 WaGNEr SilVa MoraES 09/06/2022 13h00
54061 WaldEcY GoNÇalVES rodriGUES 09/06/2022 13h00
14244 WallacE doS SaNToS SoUZa 09/06/2022 13h00
3976 WallacE MEdEiroS da SilVa 10/06/2022 08h00
78799 WalliSoN dE MElo 10/06/2022 08h00
27815 WalliSSoN MarQUES SaNToS 10/06/2022 08h00
38467 WalTEr JoaQUiM dE SoUSa JUNior 10/06/2022 08h00
57263 WalTEr oliVEira BarBoSa JÚNior 10/06/2022 08h00
15026 WaNda TorrES da crUZ 10/06/2022 08h00
58622 WaNdErlaN dE oliVEira 10/06/2022 08h00
4595 WaNdErSoN carloS da coSTa loPES 10/06/2022 08h00
59066 WaNdErSoN dE MElo PaiVa 10/06/2022 08h00
60067 WaNdErSoN fErrEira da PaiXÃo 10/06/2022 08h00
7644 WaNdErSoN HolaNda NaSciMENTo 10/06/2022 08h00

10524 WaNdErSoN PErEira da SilVa 10/06/2022 08h00

62367 WaNdESoN doS SaNToS oliVEira 10/06/2022 08h00

47307 WaNdSoN clEiToN Maia da SilVa 10/06/2022 09h00

53265 WaSHiNGToN loPES lEal 10/06/2022 09h00

40892 WaSHiNGToN SoUSa fErNaNdES 10/06/2022 09h00

3215 WaSllEN GoNÇalVES BarBoZa 10/06/2022 09h00

75361 WEBErSoN BaTiSTa fErrEira 10/06/2022 09h00

11882 WEdSoN alEXaNdrE alVES (SUB JUdicE) 10/06/2022 09h00

26726 WEidEr daNiEl da SilVa ViaNa 10/06/2022 09h00

53072 WEliToN doS SaNToS loBaTo 10/06/2022 09h00

38875 WElliNGToN dE SoUSa SilVa 10/06/2022 09h00

2286 WElliNGToN JorGE NaZiaZENo VaScoNcEloS 10/06/2022 09h00

30414 WElliNGToN MorEira dE SENa aMado 10/06/2022 09h00

44384 WElliNGToN PaTricK da SilVa loPES 10/06/2022 09h00

3350 WElliNGToN rodriGUES liMa 10/06/2022 09h00

54302 WElliToN ricardo BriTo doS SaNToS 10/06/2022 10h00

1318 WEllYNGToN fiGUEirEdo GoNÇalVES 10/06/2022 10h00

80388 WEMErSoN caMPoS SaNToS 10/06/2022 10h00

185 WENdEl lEriaNi dE oliVEira 10/06/2022 10h00

19133 WENdEll riBEiro loPES 10/06/2022 10h00

9222 WENdEr caMPiSTa MacHado 10/06/2022 10h00

24161 WENEdY SoUSa SilVa 10/06/2022 10h00

35835 WENNY rENNE alVES dE MoraiS 10/06/2022 10h00

53626 WESlEY fErrEira NaSciMENTo 10/06/2022 10h00

31411 WESlEY GoMES da SilVa 10/06/2022 10h00

82466 WESlEY NoroNHa fErrEira 10/06/2022 10h00

26859 WESllEN da SilVa riBEiro 10/06/2022 10h00

41361 WESllEY diaS coNcEiÇÃo liNS 10/06/2022 10h00

15615 WESllEY rodriGo BaTiSTa SoarES 10/06/2022 11h00

44635 WESllY dE SoUSa oliVEira 10/06/2022 11h00

89986 WicTor MaTHEUS dE alBUQUErQUE caValcaNTi 10/06/2022 11h00

14486 WidErlaN dE SoUSa E SilVa 10/06/2022 11h00

62262 WiJaNiTa rEGia da SilVa cUNHa 10/06/2022 11h00

14162 WilldErlaN MoTa dE oliVEira 10/06/2022 11h00

303 WillEr SoarES GoNÇalVES 10/06/2022 11h00

68608 WilliaM doUGlaS TUNari da SilVa 10/06/2022 11h00

28520 WilliaM fErNaNdES dE MoraES 10/06/2022 11h00

44 WilliaM SilVa dE oliVEira 10/06/2022 11h00

72405 WilliaM SilVa do NaSciMENTo 10/06/2022 11h00

31340 WilliaM SoUSa SilVa 10/06/2022 11h00

12438 WilliaM Waldo PiNHEiro MoNTEiro 10/06/2022 11h00

64519 WilliaN doS SaNToS SilVa 10/06/2022 12h00

41775 WilliaN doUGlaS dE SoUSa coElHo 10/06/2022 12h00

11727 WilliaN SErGio BriTo MorEira 10/06/2022 12h00

30749 WilliE caSTElo SaNTiaGo rEiS 10/06/2022 12h00

1865 WillYaM SiPriaNo da SilVa 10/06/2022 12h00

47615 WilSoN alVES ToMaZ JÚNior 10/06/2022 12h00

27125 WiNara raliSSa dE aBrEU PalHETa 10/06/2022 12h00

61659 WiTalo rafaEl doS rEiS lEal 10/06/2022 12h00

57550 WladiMilSoN da SilVa MoTa 10/06/2022 12h00

23870 WolNEY VaZ cardoSo JUNior 10/06/2022 12h00

7475 WoSHiNGToN da SilVa BriTo 10/06/2022 12h00

32466 WriEl loPES MarTiNS 10/06/2022 12h00

61034 WYldEr MorEira NoGUEira 10/06/2022 12h00

8316 WYlToN GlEYBSoN dE carValHo BEZErra 10/06/2022 13h00

5250 YaGo GoMES da coNcEiÇÃo 10/06/2022 13h00

22596 YaN aUGUSTo da SilVa E SilVa 10/06/2022 13h00

35354 YaN SEaBra cardoSo 10/06/2022 13h00

64694 YaSMiN JaMillY SaNToS NEVES 10/06/2022 13h00

17409 YaSMiN lUaNa da SilVa NaSSar 10/06/2022 13h00

33509 YUri araUJo SilVa 10/06/2022 13h00

49932 ZidaNE doS SaNToS aNdradE 10/06/2022 13h00
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aNeXo ii
cHecKList - eNtreGa de docUMeNtos

oriGiNais e cÓPias

NoME: __________________________________________________________ rEGiÃo:______________

-02 Fotografias 3x4 de frente, colorida, recentes e iguais

-cadastro de Pessoa física - cPf

-comprovante Situação cadastral no cPf (site: Receita Federal)¹
1obs: o candidato deverá acessar ao site abaixo: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp, 
inclusão de cPf e data de data de nascimento, situação cadastral deverá ser rEGUlar.

-carteira de identidade - rG

- Habilitação Profissional: Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou Permissão para conduzir veículos Automotores de, no mínimo, categoria “B”

-Certificado de Reservista (sexo masculino)

-Título de Eleitor

- certidão de Quitação Eleitoral

-Tipo Sanguíneo/ fator rH -certidão de casamento /certidão de Nascimento

-comprovante de residência - atual (água, luz, telefone) ou declaração autenticada

-Termo de desistência de Bolsa (Somente para os candidatos que optarem por não receber a bolsa) (anexo)

-declaração de dados Bancários (anexo)

-ficha de requerimento de Matrícula (anexo)

atestado médico original, contendo nome completo e número do documento de identidade, emitido no prazo máximo de 30 dias, contados 
retroativamente em relação ao primeiro dia de matrícula presencial, constando expressamente que o (a) está apto (a) a realizar atividades 
físicas.

documentação completa (  )    documentação pendente (  ) 
oBSErVaÇÃo:___________________________________________________________________________

conferido Por: ____________________ assinatura candidato: _______________________ EM: __/___/22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Via caNdidaTo
N o M E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ rEGiÃo:____________ documentação completa (  )    documentação pendente (  ) 
o B S E r V a Ç Ã o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
conferido Por: __________________ assinatura candidato: ________________________ EM: __/___/22

aNeXo iii
terMo de desistÊNcia da BoLsa de aUXÍLio de estUdo

Eu, ________________________________________________, inscrito (a) no cPf sob o nº ______.______.______-____ e no rG nº 
____________, residente e domiciliado (a) à __________________________________________________________________ Nº______, Bairro 
______________________cidade de _______________UF____, regularmente matriculado (a) no Curso de Formação Profissional  do Concurso C-208, 
realizado pela Escola de administração Penitenciaria-EaP, utilizo-me deste instrumento para formalizar a desistência da Bolsa de auxilio de Estudo concedida 
no período letivo, pelo(s) motivo(s) expostos a seguir:__________________________________________________________________________ ___
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________
assinatura do candidato

________________/Uf:___, dia _____mês _____________de 2022.
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aNeXo iV
decLaraÇÃo de dados BaNcÁrios

PaGaMeNto da BoLsa do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL ProFisioNaL
aUtoriZaÇÃo Para dePÓsito eM coNta correNte

 

Nome: ____________________________________________________________________________________

Cargo/Região: ______________________________________________________________________________

CPF: _______________________

Telefone: (    ) _______________________

Autorizo a SEAP/PA creditar minha bolsa de estudos na conta bancária:

Nº CONTA CORRENTE: ____________________________

AGÊNCIA: __________________________

NOME DO BANCO: ____________________________

*Observação: Não esquecer prioritariamente de especificar no espaço acima, o dígito verificador da agência e conta corrente, 

quando houver.

*Anexar cópia do cartão do banco. Não é permitido conta poupança, conta digital ou conta conjunta para crédito da bolsa 

auxílio.

*O candidato deverá informar o Número da Conta Corrente APENAS nos seguintes Bancos:

a) Banco do Brasil;

b) Caixa Econômica;

c) Bradesco;

d) Itaú;

e) Banpará;

f) Banco da Amazônia (BASA).

g) Santander

Caso você realize informe alguma Instituição Financeira que não seja as acima informadas, você correrá o risco do Pagamento 

da bolsa auxílio não ser depositada.

*A conta deve ter obrigatoriamente as seguintes características: 1) Ser conta corrente (Não ser conta salário e nem conta conjunta); 

2) Ter como titular da conta corrente o beneficiário da bolsa; 3) Estar ativa (sempre verificar junto ao banco); 4) Não ser poupança, 

nem conta virtual; 5) A conta não poderá estar inativa, bloqueadas e/ou sem movimento; 6) Recomenda-se, preferencialmente, 

a abertura de conta corrente no Banco do Banpará, pois há uma diversidade de contas cuja natureza especial atrasa o pagamento 

da bolsa.

Belém - PA, ____ de __________________ de 2022

................................................................................................

Assinatura do Aluno
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aNeXo V – ForMULÁrio de reQUeriMeNto de MatrÍcULa
seNHor diretor da escoLa de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria –  eaP/seaP.

reQUeriMeNto de MatrÍcULa

Nome:

cargo:

região de lotação

Nº de inscrição

data de Nascimento:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Nome do pai:

Nome da mãe:

rG: Expedidor: Uf:

cPf:

PiS/PaSEP:

Certificado de
reservista: Expedidor:

Título Eleitoral: Zona: Seção:

cNH: categoria: Venc.:

Estado civil: (       ) casado (       ) Solteiro (     ) outros

Endereço atual: n.

complemento:

Bairro:

cidade: cEP:

Telefone celular: Tel. residencial:

O requerente acima qualificado, convocado através de EDITAL Nº ___________________________________, publicado no D.O.E, de ____/___/2022, 
vem mui respeitosamente diante de Vossa Senhoria, reQUerer a matrícula no cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL para o cargo de Policial 
PENal do concurso Público c-208, tendo pleno conhecimento da obrigatoriedade da apresentação dos documentos constantes no art. 19, bem como sua 
entrega na data e local mencionado no art. 17 do EdiTal Nº 052/2022 – SEaP/SEPlad, de 27 de abril de 2022.
Nestes Termos, Pede deferimento
Belém - Pará, de de .
assinatura do requerente
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria 

– seaP
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 

PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-199
editaL de coNVocaÇÃo Para o cUrso de ForMaÇÃo 

ProFissioNaL
editaL Nº 116/seaP/sePLad, de 27 de aBriL de 2022

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo 
(SEPlad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo 
PENiTENciária (SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital e em atenção a decisão judicial proferida 
nos autos do Mandado de Segurança nº 0802340-23.2019.8.14.0301, 
tornam pública a convocação do candidato relacionado abaixo, para 
a Matrícula ao curso de formação a ser realizado juntamente com os 
candidatos do concurso c-208. conforme segue:

inscrição Nome
5030010557 HalaN PErEira dE SoUZa

1. da eNtreGa dos docUMeNtos NecessÁrios Para MatrÍcULa 
do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL
1.1 dia 23 de maio de 2022.
1.2. Horário 9h observado horário oficial de Brasília/DF.
1.3. os candidatos convocados para matrícula no curso de formação 
Profissional deverão entregar os documentos na Escola de Administração 
Penitenciária (EaP) localizada na rua Santo antônio, S/N., bairro da 
campina. Belém /Pa, cEP: 66010-105, Telefone (91) 3342-2350.
1.4 o candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência 
mínima de 30 minutos do horário fixado para sua matrícula.
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1. Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os 
candidatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, 
estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições 
do cargo, apresentarem documento de identidade original em bom estado 
de conservação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da 
seguinte documentação:
a) 02 Fotografia 3x4, colorida, recente;
b) cadastro de Pessoa física – cPf;
c) comprovante de Situação cadastral no cPf (site: receita federal)
d) carteira de identidade - rG;
e) Certificado de Reservista (sexo masculino);
f) Título de Eleitor;
g) certidão de Quitação Eleitoral;
h) Tipo Sanguíneo/ fator rH;
i) certidão de casamento /certidão de Nascimento;
j) comprovante de residência - atual (água, luz, telefone) ou declaração 
autenticada;
k) Termo de desistência de Bolsa (Somente para os candidatos que optarem 
por não receber a bolsa) (anexo ii);
l) declaração de dados Bancários (anexo iii);
m) ficha de requerimento da Matrícula (anexo iV).
n) atestado médico original, contendo nome completo e número do 
documento de identidade, emitido no prazo máximo de 30 dias, contados 
retroativamente em relação ao primeiro dia de matrícula presencial, 
constando expressamente que o (a) está apto (a) a realizar atividades 
físicas.
2.2 a entrega dos documentos poderá ser efetivada por procuração, 
com poderes expressos (delegação de poderes específicos), e passada 
por instrumento público ou particular, mediante entrega do respectivo 
mandado, acompanhado de cópia do documento de identidade do 
candidato e da correspondente apresentação do documento de identidade 
do procurador/outorgado.
2.3 o candidato com documentos apresentados por procuração assume 
total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador 
e pelos documentos por ele entregues, arcando com as consequências 
de eventuais erros de seu representante ou insuficiência e/ou erro na 
apresentação dos documentos requeridos pelo Edital.
2.4. considerando os efeitos que a pandemia do coronavírus (coVid-19) 
tem provocado profundos impactos na Saúde Pública Mundial, reclamando 
a necessidade de implementação de medidas imediatas visando à 
preservação, controle e contenção de riscos, de forma a evitar a 
disseminação da doença, É oBriGaTÓrio o comparecimento no local da 
entrega das documentações utilizando a MáScara facial, que deverá ser 
mantida durante a matrícula.
2.5. as cópias das documentações de que trata o anexo i deverão ser 
entregues em envelope tamanho A4, com tarja de identificação contendo o 
número da inscrição, nome completo, região de lotação e cPf do candidato, 
juntamente com o check-list de confirmação de entrega dos documentos, 
disponível no anexo i, deste edital;
2.6. após análise da documentação apresentada pelos candidatos será 
publicada a homologação da matrícula e a convocação para o curso 
de Formação Profissional somente daqueles que estiverem com a 
documentação considerada regular pelo presente edital.
2.7. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para 
matrícula ao Curso de Formação Profissional que deixar de apresentar a 
documentação exigida no período estipulado em edital ou que apresentá-
la de forma irregular; não efetivar sua matrícula presencial no período 
estipulado; desistir expressamente do curso; deixar de comparecer por 

qualquer motivo para efetivação da matrícula ao curso de formação 
Profissional ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e 
editalícios.
2.8. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional continuará 
a ser submetido à Investigação Social para Verificação dos Antecedentes 
Pessoais, conforme previsto no subitem 15.1 do Edital nº 01 /SEaP/
SEPlad, de 29 de junho de 2021.
2.9. o (a) candidato (a) que não apresentar a documentação exigida no 
ato da matrícula terá sua inscrição no Curso de Formação Profissional 
indeferida e será eliminado do certame.
2.10. Se, ao término do período de apresentação dos documentos 
necessários para a matrícula no curso de formação, algum candidato 
classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não 
apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital, a 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP deverá 
convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos 
documentos e efetivação de sua matrícula antes do início do curso de 
formação, observado o limite de vagas e respectivo cadastro reserva, 
previstos no item 4.2 do Edital nº 01 /SEaP/SEPlad, de 29 de junho de 
2021.
2.11. É proibido se apresentar no dia da matrícula portando armas de fogo 
ou aquelas consideradas armas brancas.
2.12. A carga horária do Curso de Formação Profissional será de 320 horas/
aula.
2.13. No decorrer do curso exigir-se-á do candidato/estudante uma 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplina, sendo 
desligado do curso o candidato/estudante que não atingir esse percentual 
mínimo.
2.14. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional receberá 
bolsa mensal, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento-base 
dos cargos de nível fundamental, de acordo com o art. 32 da lei 8.937, de 
2 de dezembro de 2019.
2.15. A bolsa de estudos não configura qualquer vínculo empregatício 
do aluno com a Secretaria de Estado de administração Penitenciária, 
constituindo-se apenas de uma ajuda transitória, durante a realização do 
Curso de Formação Profissional.
2.16. O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional 
receberá bolsa mensal, entretanto, o aluno/candidato que possuir vínculo 
empregatício como servidor público em órgãos de quaisquer entes 
federativos, e continuar recebendo normalmente a remuneração em seu 
órgão, terá que preencher e assinar o Termo de desistência da Bolsa de 
auxílio de Estudo, anexo ii.
2.17. o (a) aluno/candidato (a) que optar pelo recebimento da bolsa do 
Curso de Formação Profissional deverá preencher seus dados bancários 
conforme disposto no anexo iii deste edital.
2.18. Em nenhuma hipótese, haverá adiamento e/ou trancamento da 
matrícula no curso de formação.
2.19. Nenhum candidato/estudante poderá concluir o curso de formação 
Profissional em que estiver matriculado, sem que seja considerado físico, 
intelectual, profissional e moralmente apto para o exercício do cargo de 
provimento efetivo.
2.20. Ao término do Curso de Formação Profissional será divulgada a 
classificação geral dos candidatos/estudantes, em ordem decrescente 
do resultado das provas, dos candidatos dentro do número de vagas de 
provimento imediato e cadastro de reserva.
2.21. As listas dos aprovados no Curso de Formação Profissional 
(provimento imediato e cadastro de reserva) serão publicadas no diário 
Oficial do Estado do Pará após o término do Curso.
2.22. os candidatos deverão cumprir com as exigências previstas no edital 
do concurso sob pena de ser eliminado (a).
3. do croNoGraMa PreVisto

croNoGraMa de atiVidades

atiVidades data

Matrícula dos candidatos. 09/05 a 10/06/2022

Homologação de resultado Preliminar dos candidatos Matriculados. 17/06/2022

recurso do resultado Preliminar dos candidatos Matriculados. 20/06 a 24/06/2022

resposta aos recursos interpostos do resultado Preliminar dos candidatos matriculados. 06/07/2022

Convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional - 2ª Chamada. 06/07/2022

Matrícula dos candidatos - 2ª chamada. 13/07 a 19/07/2022

Homologação de resultado dos candidatos Matriculados na 2ª chamada. 26/07/2022

recurso do resultado dos candidatos Matriculados na 2ª chamada. 27 a 29/07/2022

resposta aos recursos interpostos do resultado dos candidatos matriculados na 2ª 
chamada. 05/08/2022

Homologação de Resultado Definitivo dos candidatos matriculados. 05/08/2022

4.este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022. 
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária
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aNeXo i
cHecKList - eNtreGa de docUMeNtos

oriGiNais e cÓPias

NoMe: __________________________________________________________ reGiÃo:______________

-02 Fotografias 3x4 de frente, colorida, recentes e iguais

-cadastro de Pessoa física - cPf

-comprovante Situação cadastral no cPf (site: Receita Federal)¹
1obs: o candidato deverá acessar ao site abaixo: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp, 
inclusão de cPf e data de data de nascimento, situação cadastral deverá ser rEGUlar.

-carteira de identidade - rG

- Habilitação Profissional: Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou Permissão para conduzir veículos Automotores de, no mínimo, categoria “B”

-Certificado de Reservista (sexo masculino)

-Título de Eleitor

- certidão de Quitação Eleitoral

-Tipo Sanguíneo/ fator rH -certidão de casamento /certidão de Nascimento

-comprovante de residência - atual (água, luz, telefone) ou declaração autenticada

-Termo de desistência de Bolsa (Somente para os candidatos que optarem por não receber a bolsa) (anexo)

-declaração de dados Bancários (anexo)

-ficha de requerimento de Matrícula (anexo)

atestado médico original, contendo nome completo e número do documento de identidade, emitido no prazo máximo de 30 dias, contados 
retroativamente em relação ao primeiro dia de matrícula presencial, constando expressamente que o (a) está apto (a) a realizar atividades 
físicas.

documentação completa (  )    documentação pendente (  ) 
oBSErVaÇÃo:___________________________________________________________________________

conferido Por: ____________________ assinatura candidato: _______________________ EM: __/___/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via caNdidaTo

NoME________________________________________________________________ rEGiÃo:____________ documentação completa (  )    documentação pendente (  ) 

o B S E r V a Ç Ã o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

conferido Por: __________________ assinatura candidato: ________________________ EM: __/___/22

aNeXo ii

terMo de desistÊNcia da BoLsa de aUXÍLio de estUdo

Eu, ________________________________________________, inscrito (a) no cPf sob o nº ______.______.______-____ e no rG nº 

____________, residente e domiciliado (a) à __________________________________________________________________ Nº______, Bairro 

______________________cidade de _______________UF____, regularmente matriculado (a) no Curso de Formação Profissional  do Concurso C-208, 

realizado pela Escola de administração Penitenciaria-EaP, utilizo-me deste instrumento para formalizar a desistência da Bolsa de auxilio de Estudo concedida 

no período letivo, pelo(s) motivo(s) expostos a seguir:__________________________________________________________________________ ___

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________

assinatura do candidato

________________/Uf:___, dia _____mês _____________de 2022.
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aNeXo iii
decLaraÇÃo de dados BaNcÁrios

PaGaMeNto da BoLsa do cUrso de ForMaÇÃo ProFissioNaL ProFisioNaL
aUtoriZaÇÃo Para dePÓsito eM coNta correNte

aNeXo iV – ForMULÁrio de reQUeriMeNto de MatrÍcULa
seNHor diretor da escoLa de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria –  eaP/seaP.

reQUeriMeNto de MatrÍcULa

Nome:

cargo:

região de lotação

Nº de inscrição

data de Nascimento:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Nome do pai:

Nome da mãe:

rG: Expedidor: Uf:

cPf:

PiS/PaSEP:

Certificado de
reservista: Expedidor:

Título Eleitoral: Zona: Seção:

cNH: categoria: Venc.:

Estado civil: (        ) casado (        )  Solteiro (        ) outros

Endereço atual: n.

complemento:

Bairro:

cidade: cEP:

Telefone celular: Tel. residencial:

O requerente acima qualificado, convocado através de EDITAL Nº ___________________________________, publicado no D.O.E, de ____/___/2022, 
vem mui respeitosamente diante de Vossa Senhoria, rEQUErEr a matrícula no cUrSo dE forMaÇÃo ProfiSSioNal para o cargo de Policial PENal 
do concurso Público c-208, tendo pleno conhecimento da obrigatoriedade da apresentação dos documentos constantes no art. 19, bem como sua entrega 
na data e local mencionado no art. 17 do EdiTal Nº 052/2022 – SEaP/SEPlad, de 27 de abril de 2022.
Nestes Termos, Pede deferimento

Belém - Pará, de de .

assinatura do requerente

Nome: ____________________________________________________________________________________
cargo/região: ______________________________________________________________________________
cPf: _______________________
Telefone: (    ) _______________________
autorizo a seaP/Pa creditar minha bolsa de estudos na conta bancária:
Nº coNTa corrENTE: ____________________________
aGÊNcia: __________________________
NoME do BaNco: ____________________________
*Observação: Não esquecer prioritariamente de especificar no espaço acima, o dígito verificador da agência e conta corrente, quando houver.

*anexar cópia do cartão do banco. Não é permitido conta poupança, conta digital ou conta conjunta para crédito da bolsa auxílio.
*o candidato deverá informar o Número da conta corrente aPeNas nos seguintes Bancos:
a) Banco do Brasil;
b) caixa Econômica;
c) Bradesco;
d) itaú;
e) Banpará;
f) Banco da amazônia (BaSa).
g) Santander
caso você realize informe alguma instituição financeira que não seja as acima informadas, você correrá o risco do Pagamento da bolsa auxílio não ser 
depositada.

*a conta deve ter obrigatoriamente as seguintes características: 1) Ser conta corrente (Não ser conta salário e nem conta conjunta); 2) Ter como titular 
da conta corrente o beneficiário da bolsa; 3) Estar ativa (sempre verificar junto ao banco); 4) Não ser poupança, nem conta virtual; 5) A conta não poderá 
estar inativa, bloqueadas e/ou sem movimento; 6) recomenda-se, preferencialmente, a abertura de conta corrente no Banco do Banpará, pois há uma 
diversidade de contas cuja natureza especial atrasa o pagamento da bolsa.

Belém - Pa, ____ de __________________ de 2022

................................................................................................
assinatura do aluno
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Anexo 01 - Resultado Final Definitivo da 1ª Fase dos candidatos 
classificados para as vagas de provimento imediato, em ordem de 
classificação

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - araGUaia
class. inscrição Nome Nota Final

1 62551 KliVYa PErEira SilVa 91
2 4667 BEaTriZ BorGES SilVa MarTiNS 87
3 43569 NadiNE PaUla doS SaNToS SilVa 86

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - BaiXo aMaZoNas
class. inscrição Nome Nota Final

1 10388 MaYara rodriGUES fariaS 94
2 20985 QUEila liMa TElES 92
3 18456 aNNa THErEZa EVaNS 91
4 73728 MEica do NaSciMENTo ScHio 90
5 79525 aNa PaUla SaNToS dE liMa 89
6 22767 MilENa Maria da SilVa SarMENTo 89
7 19151 aNdrEia aBrEU dE alMEida 88
8 52888 aliNE SaBriNa PiNTo MoNTEiro 88
9 10690 Maria BEaTricE SilVa doS SaNToS 88
10 74439 KETlEN NaiaNE frEiTaS doS SaNToS 87
11 14489 EdilENa rEGiNa Garcia coSTa 87
12 3846 alESSilVaNE Maria dE MESQUiTa 85
13 16185 Karla THaMirYS doS SaNToS rodriGUES 84
14 25623 MarUZa WaldEcK diaS 84
15 3175 rEJaNE riBEiro MacHado 84
16 35468 lEoNEidE TriNdadE da SilVa 82,5
17 73236 HaNNaH MaciEl SaNToS da SilVa 82
18 9643 aNa GaBriElla PiNHEiro BarBoSa da coSTa 82
19 89346 TaiNara dE aNdradE aZEVEdo 82
20 43702 MiZZ Yara lariSSa caValcaNTE TENorio 82
21 10395 Karla riBEiro PErEira 82
22 44696 EliaNa corrEa da SilVa 82
23 52906 lUciaNa SiQUEira colarES fiGUEira 81
24 20718 SaBriNa MacHado PEiXoTo 80
25 47809 aNToNia raiMUNda dE aGUiar 79,5
26 30789 Maria cláUdia SaNToS da foNSEca 79
27 4525 roSa ilaNa doS SaNToS PErEira 78,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caetÉ
class. inscrição Nome Nota Final

1 18245 caMila Jaciara do NaSciMENTo SoarES 95
2 42220 KaroliNa doS SaNToS frEiTaS 87
3 29523 BiaNca HElaiNE foNSEca cUNHa 85
4 52016 Marilia BorGES PalMa 84
5 72512 NaTHaliaNa SoUSa fErrEira 83
6 69496 TaiS cordEiro da VEra crUZ 82
7 86879 NaNcY EUlalia MElo foNSEca 81

8 72615 laUra da SilVa MacEdo 80
9 60141 JoSilaiNE da crUZ frEiTaS 79
10 66006 KariNa cHaVES da SilVa 78
11 8971 EliNE ESTEPHaNE TaVarES doS SaNToS 76
12 9657 GiSElE doS SaNToS SilVa 75,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caraJÁs
class. inscrição Nome Nota Final

1 24971 claUdia aNdrEa rodriGUEZ VElaSQUEZ 92
2 20469 alEXSaNdY WÉVaNY dE caSTro araÚJo 90
3 1616 rafaEla rodriGUES VaNdErlEY dE oliVEira 90
4 46156 EllEN criSTiNa dE araÚJo da coNcEiÇÃo 89
5 12473 SaBriNa EMaNUElE Sá dE SoUZa 89
6 48022 NaTália SaNToS da crUZ 89
7 32462 Naira caValcaNTE dE alMEida 88
8 60894 GESSica PolicENa SilVa aBrEU 88
9 42544 daYaNE dE liMa fErrEira 88
10 19295 SaBriNa PÓVoaS da SilVa 88
11 16757 roSiNEidE Maria dE oliVEira 88
12 64528 caroliNE corrEa carValHo doS SaNToS 88
13 58791 KarliaNY dE oliVEira ViEira 87
14 73109 aNa clara NaSciMENTo HErBST 87
15 7571 aNdrESSa criSTiNa SilVa BriTo 87
16 86875 NaTHália WEBEr alVES 86
17 53999 fraNcElE SilVa rocHa SoUZa 86

18 84754 KaTlEN SaBriNa SilVa BriTo 86
19 47744 SaMara SaNToS dE SoUSa 86
20 84790 aNToNia QUElMa da SilVa SoUSa 86
21 48862 MariSE da PaZ fErrEira NETa 85
22 58616 adriEli loPES da SilVa 85
23 42513 JEaNE Maria dE SoUSa oliVEira alVES 85
24 45914 BrENda caroliNa liMa do NaSciMENTo rESENdE 84
25 28767 dENiZE olEaSTrE da SilVa 84
26 33610 aNdria GoMES SoarES 84
27 33515 lUaNa SiPiÃo oliVEira 84
28 13546 criSTiaNE Maria da SilVa oliVEira 83
29 46701 BrUNa caroliNE da SilVa GoNÇalVES 82

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJarÁ
class. inscrição Nome Nota Final

1 59916 lariSSa da SilVa criSToVaM TEiXEira 94
2 14872 Maria aNToNia carValHo da SilVa 94
3 74092 aNNE caTariNE TaVarES VEiGa 93,5
4 65653 iaNKa criSTiNE BENicio aMador 93
5 55390 rafaElla do Mar fErrEira 93
6 21909 EriVaNda coSTa da SilVa 93

7 81887 diocarla doS SaNToS fErrEira 93

8 47836 GlEiciaNE rENaTa da SilVa araÚJo 93

9 29545 rENaTa oliVEira da SilVa 92

10 46928 JUlia GlENda fariaS PaNToJa 91

11 29098 EliaNE alMEida da SilVa 91

12 14960 criSTiaNE Maria PErEira SilVa 91

13 68651 SiBYla BUENo MarTiNS 91

14 17409 YaSMiN lUaNa da SilVa NaSSar 91

15 68479 KEZia corrÊa ValE 91

16 54286 fraNciSca JaraNa lEiTE ViaNa 90

17 48430 caMila SilVa dE oliVEira 90

18 35863 PaTricia da SilVa BriTo 90

19 23384 EMaNUElE MaGalHÃES da coSTa 89

20 53931 MariaNa do Socorro MEdEiroS SaNTaNa 89

21 762 BiaNca BaTiSTa rocHa 89

22 53388 TaiS oliVEira ModESTo NEVES 89

23 6639 liliaNE dE carValHo MarTiNS 88

24 75038 adriEllE Márcia doS SaNToS 88

25 37894 lidiaNE da SilVa GaMa 88

26 75289 daNdara roSSYNE PiNTo MoNTEiro 88

27 1902 KENia caSTilHo dE MoraiS 88

28 41813 Naiara Socorro rodriGUES diaS 87,5

29 27110 caMila carValHo TorrES 87

30 34816 NaYara daNTaS loPES 87

31 42742 SÂMEa roBErTa crUZ MadEira 87

32 9469 VaNESSa alVES MoraiS 87

33 47060 Maria KaroliNE BriTo doS SaNToS 87

34 31352 caMila PiNHEiro NolETo 87

35 482 Karla dE JESUS dE SoUSa SilVa 87

36 32274 lETÍcia SilVa dE oliVEira 87

37 470 NiVia Maria liMa GoNcalVES BarroS 86

38 79159 Maria NoEMia riBEiro dE SoUZa 86

39 38355 alEXaNdra lEal aBdoN 86

40 26374 THaiS SoUZa aNaclETo 86

41 90536 aMaNda GoNÇalVES da coSTa 86

42 33587 ValdiNEia aZEVEdo doS PaSSoS 86

43 69273 Marilia caSTro BraSil dUarTE 85

44 74384 dJaNira da SilVa fradE 85

45 44315 roZalBa alVES rodriGUES 85

46 40826 ElaiNE cardoSo liMa 85

47 50355 BrENa SaNTa BrÍGida MoNTEiro 85

48 57176 lorraNNY da SilVa coElHo 85

49 74795 liNda caroliNE NEVES doS SaNToS dE carValHo 85

50 24312 MUNNYcK di PaUla alMEida MarTiNS GoMES 85
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51 40771 GlENda caroliNa MacEdo lEal 84,5
52 62764 lariSSa ViNHoTE BriTo 84
53 26439 daNiEllE caliNE roSário rodriGUES 84
54 74757 Maria GlEiSilE GoMES SaMPaio 84
55 7534 TaTYlENE do Socorro caMPoS frEirE MorEira 84
56 73879 dorVaNiSE alMEida raBElo 84
57 65166 roBErTa da SilVEira alEiXo 84
58 51752 ElaiNE criSTiNa diaS SoUSa 84
59 35844 lUciaNa PErEira XaViEr loPES 84
60 54005 NaTHaSHa KiSS SaNToS da PENHa PaiXao 84
61 74379 Maria dE loUrdES caTÃo NEri 84
62 47849 cEliaNE dE araUJo PiNTo SaNToS 83,5
63 43915 EliSaNGEla dE SoUZa SilVa 83,5
64 1002 rafaEla PaiVa SiNiMBÚ 83
65 34947 SilMara fEliX da SilVa 83
66 52697 PriScilla fErNaNdES BESSa 83
67 37587 JaNE NaSciMENTo da SilVa 83
68 61072 faBiaNE criSTiNa fErrEira doS SaNToS 83
69 18855 KariME roSE NErY dE SoUZa 83
70 91199 SHirlEY SilVa SaNToS carValHo 83
71 38265 PaTricia Garcia MaGalHaES 82,5
72 9436 GiSEllE SoUZa dE aNdradE BriTo 82,5
73 9803 JoiSiaNi oliVEira dE JESUS 82,5
74 46231 PaloMa criSTiNa GoMES cUiMar 82
75 6610 JUliaNa criSTiNa SilVa do NaSciMENTo 82
76 68332 rEBEca dE SoUZa fErrEira 82
77 44223 JUliElMa rodriGUES TElES 82
78 86557 JUliaNa MENdES dE MEdEiroS 82
79 3305 STEfaNNE KaTEriNE BorGES frEiTaS 82
80 58807 roBErTa YUMiE lEiTÃo UMEMUra 82
81 75083 ElcioNE NaZarE MiNEiro dE SoUSa 82
82 4299 TarcYa KarlYaN aMaral GoMES 82
83 49170 odaiSa BaraTa da coNcEiÇÃo 82
84 59460 iolaNda BriTo liSBoa dE aGUiar 81,5
85 75380 PÉrola BoHadaNa 81
86 75630 adriaNa doS rEiS doS SaNToS 81
87 5242 aNToNia MarQUiZa dE laVor PErEira 81
88 53056 raYSSa aNGÉlica BESSa MaZZiNi 81
89 23657 KETllEN foNSEca fEiToSa 81
90 27125 WiNara raliSSa dE aBrEU PalHETa 81
91 44985 flaVia fErrEira doS SaNToS TEiXEira 81
92 21364 JaNaiNa SilVa MorEira 81
93 60347 Maria laiSE dE SoUSa oliVEira 81
94 65016 MoNalliSa alVES PErEira da crUZ 81

95 92140 BiaNca da foNSEca SilVa 81
96 49496 Maria aNGEliNa fErrEira PoNTES 80,5
97 66493 lariSSa NicolaU PErEira 80,5
98 83757 JUliaNa liMa da SilVa 80
99 14311 aNToNia MarTa fraNco PriNTES 80
100 52154 Maria aNalU carValHo MarTiNS 80
101 50971 SUZEllY PiNHo diaS 80
102 25635 adriaNa HElENa dE liMa fErrEira 80
103 61935 KElY carValHo VaScoNcEloS 80
104 21613 PriScila dE frEiTaS BarrETo 80
105 66322 EllEN JaNETE ModESTo doS rEiS 79,5
106 16507 EVYlla fErNaNda dE SoUZa PUrEZa 79
107 13872 aNa Maria dE oliVEira MorEira 79
108 24611 laNNa clEicY dE caSTro PrESTES 79
109 18224 caMila SilVa dE araUJo 79
110 76323 MicHEllE SoUSa NaSciMENTo 78,5
111 65168 roSEaNE SolEdadE SiQUEira 78,5
112 27078 VaNESSa MoUra dE SoUZa liMa 78
113 39283 Mara TaVarES MarTiNS 78
114 86025 THaiS doS SaNToS ToMÉ 78
115 63946 aliNE SErraNo BaNNacH 78
116 48668 aNa lUiZa PErEira dE MElo 77,5
117 57354 raYSa criSTiNa da coSTa SoUSa 77
118 46114 BrUNa alVES da coSTa 77
119 52522 faBrÍcia MarTiNS BarBoSa MorEira 77

120 37065 aNdrEZa fErrEira rodriGUES 77
121 17510 lUaNa NoUraN oliVEira dE SoUZa 76,5
122 11859 THaYaNE dE NaZarE dE JESUS NaSciMENTo 76
123 66690 diNalVa Maria aMador SarMENTo 75,5
124 44892 EriKa SilVa MacHado 75,5
125 33274 alaNNa BraGa dE MENEZES 75
126 49804 daYaNE Maria rEiS BraGaNÇa 75
127 49896 Saila GoNÇalVES MoNTEiro MESQUiTa 75
128 81608 alciMara dE SoUSa liMa 75

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaMÁ
class. inscrição Nome Nota Final

1 52071 lUaNa SoUSa dE araÚJo 94
2 48313 JUliaNa Moara SaNTiaGo MENdES cHaVES 92
3 10318 JaMilE SaNToS loPES 92
4 39711 aNa PaUla cardoSo carValHo 91
5 72848 aNa PaUla aZEVEdo da SilVa 90,5
6 57149 laNa JacQUEliNE da SilVa coSTa PErEira 90
7 2977 ariaNa ValENTE fErrEira 90
8 86130 aNNa PaUla MaciEl aMaral 90

9 1596 rENaTa do Socorro MElo lEMoS 90

10 86581 rENaTa oliVEira daMaScENo 90

11 79445 darlENE cUNHa 90

12 48749 aNdrEia da SilVa fErrEira 89

13 16649 JaQUElYNE roSa da SilVa 89

14 76342 MaElEM lUcia BorGES MaGalHaES 89

15 88141 HaYdEE MaViGNo SoUZa 89

16 79726 GlEYK ricHEllY da SilVa SoUSa 89

17 70884 caroliNE THaiS SaNTaNa doS SaNToS 89

18 32446 ElZENira NUNES dE araUJo 88,5

19 10810 HoaNa roNiEllE doS SaNToS 88

20 90947 clEidiNEia dE oliVEira SilVa 88

21 93210 Maria roSiVaNia alVES PErEira 87

22 53287 SilVaNETE do Socorro NoBrE doS SaNToS 87

23 67598 aNa aNdrEZa GodiNHo PErEira 87

24 73175 aliNE dE alENcar fErNaNdES 87

25 36627 aNdrEZa oliVEira da SilVa da SilVa 86

26 85359 MarcEllE PirES alMEida 86

27 8698 daYSE criSTiNa carValHo SoarES 86

28 69059 lUciaNa raBElo SilVa 86

29 27297 TaUaNY KETriN PirES dE SaNTaNa 86

30 64265 MariaNa laViNia dUarTE dE MoUra 86

31 41009 lETicia GoMES oliVEira 85

32 56028 laÍSE dE fáTiMa doS SaNToS fUrTado 85

33 24965 JoSiaNE do Socorro da SilVa PiNTo 85

34 53091 diNETE doS SaNToS MENdES alMEida 85

35 4353 MaNUEllE da coSTa loPES 85

36 59624 EliSSaNdra PoMPEU fUrTado 85

37 48790 TaiSE PErEira da crUZ 85

38 12004 MarcEla dalila dE SoUZa riBEiro GUiMaraES 84

39 63471 laNa PaTricia da SilVa foNSEca 84

40 1389 KaroliNY BarroS da SilVa 84

41 61047 ElKa SUElY SaNToS PErEira da SilVa 84

42 81199 laUra criSTiNa corrEa coSTa 84

43 54866 THalliTa aMaNda BorBa da SilVa 84

44 65776 laYS JoSiNo GUErrEiro 83,5

45 60409 JarliENE foNTEl oliVEira 83

46 85230 NiVia SaBriNa MaciEl da SilVa riBEiro 83

47 51197 raQUEl SaNToS ModESTo 83

48 64232 VirGiNia Marcia PEiXoTo MoNTES 83

49 12992 fErNaNda acaTaUaSSÚ dE araÚJo aBraHÃo 83

50 55393 rafaEla loiSE corrEa da SilVa 82,5

51 12406 PriSSila daYaNa BErNardES liMa 82,5

52 57778 laYZ GoMES dE MEdEiroS 82
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53 3815 JUllY HEllYda PaNToJa dE oliVEira 82
54 68548 dHiUlYcEllY doMiNGUES PErEira 82
55 48395 EliSaNa lEal da SilVa PiNTo 82
56 62722 fErNaNda cardoSo da SilVa 82
57 49278 fláVia fErNaNda PiNHEiro 82
58 52935 Maria MadalENa fEiToSa MoraES 82
59 54014 EliZaBETH MiNEiro PalaVra 82
60 34775 rafaEla da SilVa diNiZ 82
61 68472 TiMNa PaUla QUEiroZ XaViEr 82
62 13848 aNa rafaEla doS SaNToS rocHa 82
63 40536 PollYaNNa rodriGUES cEciM 82
64 59644 TaSSia JUliaNa doS SaNToS corrÊa 82
65 71327 dÉBora aliNE rodriGUES do MoNTE SENa 82
66 52020 MicHElE coSTa doS SaNToS 81,5
67 43763 THaYra MoNiQUE liMa SoUSa 81
68 30726 Sara JESSica dE SoUZa SilVa 81
69 72352 alaNa criSTiNa GoNÇalVES dE SoUZa 81
70 19050 Maria diNElMa PiMENTEl dE MaToS 81
71 90552 EliElZa do Socorro loPES do aMaral 81
72 56096 JociNara Maria NEVES lEiTE 81
73 50027 SaraH BriTo PErEira 80
74 50095 alaNE PErEira dE SoUSa 80
75 25367 SaMara da SilVa 80
76 73411 rUaNY aNdradE doS SaNToS 80
77 53748 daYaNE aNdradE doS SaNToS 80
78 64495 Maria clEci dE MoraES SilVa 80
79 4349 JarlENE da SilVa PaNToJa 80
80 34094 KalYNE roSa da SilVa 80
81 15026 WaNda TorrES da crUZ 79,5
82 48930 liVia fiaMa da SilVa carValHo 79,5
83 42289 iriNÉia da coNcEiÇÃo HolaNda 79
84 60410 JoSaNGEla alVES dE SoUSa crUZ 79
85 55315 iNGrid fEliX PErEira 79
86 79746 aNa fraNciNElY fErrEira dE oliVEira 79
87 20002 JacKEliNE lacErda doS SaNToS caValcaNTE 79
88 69169 raQUEl rodriGUES do aMaral 78,5
89 49072 fErNaNda MoraiS dE MiraNda 78,5
90 62262 WiJaNiTa rEGia da SilVa cUNHa 78
91 62619 VaNESSa dE fáTiMa carNEiro dE araÚJo 78
92 87057 JÉSSica ValÉria GUEdES alBUQUErQUE dE oliVEira 78
93 36966 SUElEN dE PaUla MENdoNÇa BaNHoS 78
94 9608 VaNdErlEia SUElEN BraNdÃo GoS 78
95 23468 NaTalia loPES doS SaNToS 78
96 42198 alESSaNdra criSTiNa SilVa dE oliVEira 78

97 62981 JoSiKEllY laZaro dE oliVEira 78
98 51950 roSElaiNE da SilVa riBEiro 78
99 37665 aNToNia lUdMYlla alVES MoNTEiro 78
100 54155 dENiSE Maia dE araUJo 77,5
101 54727 THaÍS MicHEllY MoNTEiro rodriGUES 77,5
102 58112 lUaNa MoNTEiro PaNToJa 77
103 65853 NaTaSHa PaES BarBoSa 77
104 45325 SUEllEN criSTiNa PErEira caTiVo 77
105 63501 flaVia doS SaNToS SoUZa 76,5
106 44390 KEVia JENidE KElliTT fEliPE oliVEira PErEira 76,5
107 63802 Maria JoZiElE SaNTaNa da coSTa 76,5
108 46065 TáSSia MarTiNS ciPriaNo 76
109 83319 SHirlEY WErica BarBoSa dUarTE 76
110 82305 roSaNa Mara da SilVa PEiXoTo 76
111 57502 GESSica fErNaNda da SilVa SoUSa 76
112 56153 aNa fláVia coSTa aNJoS 76
113 43788 Maria GlaciaNE oliVEira fUrTado 75

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - LaGo tUcUrUÍ
class. inscrição Nome Nota Final

1 73952 BEaTriZ alVES fErrEira 89
2 9956 daYaNE criSTiNE MarTiNS da SilVa 86
3 61529 criSTiaNE alVES laUrENTiNa 84
4 35786 SaGMa doS SaNToS lUcENa 83
5 74067 carla SaNToS dE carValHo PiTa 82
6 306 Maria SElMa loPES da coNcEiÇÃo 81,5

7 87228 MEiriaNE Baia diaS 81
8 23900 iVila rENaTa MaTToS PirES 81
9 56262 JoSiaNE doS SaNToS loPES 74

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - MaraJÓ
class. inscrição Nome Nota Final

1 65356 GEoVaNa Taila carValHo SilVa 88
2 41317 KariNa TENilHE SilVa fErrEira 82
3 23544 ElENiSE PiNHEiro raMoS 79

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - rio caPiM
class. inscrição Nome Nota Final

1 34273 TaMirES dE SoUZa liMa MoUra 87
2 37839 MaYara JoHaNa Maria coSTa loEScHKE 84
3 11213 aNEYrES da lUZ SaNToS 79
4 69217 EMaNUEllE caSSEB GUiMaraES 77
5 2486 rENaTa rodriGUES PorTEla dE SoUZa 76,5
6 51621 oclESSiaNa rodriGUES doS SaNToS 75

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - taPaJÓs
class. inscrição Nome Nota Final

1 55740 lUcila caMPoS MElo 83
2 23992 EVaNir coSTa MUNiZ 82

3 60842 Sara criSTiNa alVES dE caSTro 80
4 43086 aNGEliNa NEVES raMoS 78
5 52331 TaiaNE fiGUEira doS SaNToS 75,5
6 48288 MEliSSa fErrEira dE MElo PiTa 72,5
7 54274 PaMEla SUYaNNE GalVÃo BraSil 72

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - tocaNtiNs
class. inscrição Nome Nota Final

1 37460 adriaNE da SilVa fErrEira 92
2 69845 aNdrEZa ViaNa SoUZa 87
3 16106 SoPHia dE caSTro SaNT aNNa 81
4 11080 NaTaNaYara diaS NEGrao 78
5 48734 GEiZaBETH TElES GUiMarÃES 76
6 36166 Maria aNToNia cardoSo MElo 76
7 23774 JENNifEr MacEdo carNEiro 74,5
8 72871 ElYaNdra lEal MacEdo 74,5
9 60226 JarlENE da coSTa aSSUNÇao 74
10 54739 SilENE NUNES Gaia 73
11 37120 dEBora criSTiNa dE MaToS cardoSo 73

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - XiNGU
class. inscrição Nome Nota Final

1 49094 Maria EdUarda aSSiS coVrE 93
2 4770 daNiElE dE frEiTaS aMaral doS SaNToS 92
3 35837 THaMirES SoarES MENdES 85
4 26790 rafaEla crUZ MoraES dE alMEida 81
5 40798 JaQUEliNE SilVa BarroS SaNToS 80
6 44458 ariWaNda VEroNiKa PErEira PaTrioTa 79

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - araGUaia
class. inscrição Nome Nota Final

1 10524 WaNdErSoN PErEira da SilVa 87
2 26419 SaMUEl BraNdÃo dE SoUSa 85,5
3 30089 aNiEl aMaral do carMo 85
4 6239 GlEYBiSoN dE QUEiroZ NUNES 84
5 18800 diEl JHoNaTaS arrUda da SilVa 84
6 44777 aNdErSoN dE oliVEira raMoS 84
7 21687 MarcUS ViNiciUS aGUiar SoarES 84
8 58963 lUcaS dE MarcHi dEl SaNT carValHo 82
9 9650 JoSÉ alVES JÚNior 80
10 28873 aliSoN da SilVa dE JESUS 80
11 14356 faBiaNo SaNToS BriTo 79,5
12 78623 dENEMY BarBoSa adorNo 79
13 2249 JEffErSoN PaTricK do carMo lEiTE 79
14 52766 faBricio coElHo da SilVa 79
15 36724 fErNaNdo liMa rodriGUES 79
16 15358 HUGo fEliPE riBEiro MiraNda 78
17 88088 MaTHEUS aNToNio daNTaS PErEira 77

18 21989 lUiS aUGUSTo SoarES 77
19 71854 KHaiUS fErNaNdo PiMENTa dE oliVEira 76,5
20 52400 faGNo MaGalHÃES coNcEiÇÃo 76
21 54677 JoÃo rodriGUES da SilVa NETo 76
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22 30414 WElliNGToN MorEira dE SENa aMado 76
23 69429 liNdoMar SoarES PErEira 75
24 59582 alEXaNdrE MacHado dE alMEida 75
25 23634 BrENdo fErrEira cHaVES Sá 75
26 5794 GUSTaVo aNGElico PiNHEiro da SilVa 74,5
27 80682 MarcoNdES dE SoUSa 73,5
28 38875 WElliNGToN dE SoUSa SilVa 73

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - BaiXo aMaZoNas
class. inscrição Nome Nota Final

1 42169 GaBriEl fEliPE TraVaSSoS BaTiSTa 93
2 46014 lENidErNEi MEdEiroS BEZErra 92
3 41775 WilliaN doUGlaS dE SoUSa coElHo 92
4 66520 EdUardo aUGUSTo NUNES da SilVa 90
5 6416 oTHoN aUGUSTo dE oliVEira ViNHolTE 90
6 39449 railSoN diaS froTa 89,5
7 32704 oSMar PaTricK PErEira oliVEira 88
8 1628 Eric raNGEl dE SoUSa PErEira 88
9 52214 JoUBErT criSTYaN fariaS lira 87
10 10892 rodriGo PaiXÃo da SilVa 86
11 6145 faGNEr dE SoUZa NaZarENo 86
12 80838 daNilo GUSTaVo loPES loBaTo 86
13 58426 GUSTaVo BarroS MoraES 86
14 34248 HadaMES roGEr alMEida rodriGUES 85
15 3576 dioGo laHaN fErrEira 85
16 48147 MarcoS NaMor MariNHo Vidal 85
17 31421 JÚlio TadEU araNTES Maia 84,5
18 33950 fEliPE JÚlio carNEiro da SilVa 84
19 38988 JErEMiaS liNHarES do NaSciMENTo 84
20 2372 diEGo aNdErSoN da SilVa rodriGUES 84
21 30056 Moacir riBEiro doS SaNToS filHo 83,5
22 36094 MaNoEl PErEira dE SoUSa JUNior 83
23 53300 TiaGo foNTES dE aMoriM 83
24 1523 EVaNdro rodriGUES SilVa 83
25 80165 PaUlo VicTor oliVEira MilÉo 83
26 33119 rUBENS NoNaTo airES doS SaNToS 83
27 55389 MarliSoN doS SaNToS aMaral 82
28 26859 WESllEN da SilVa riBEiro 82
29 8941 falco raMoS araUJo 81,5
30 44081 rafaEl PEdroSo liMa 81
31 18257 aNToNio JoSE da coSTa SoUSa JUNior 81

32 40197 roNiSSoN SoUSa SaNToS 80,5
33 44161 carloS roBErTo dE oliVEira crUZ 80,5
34 30378 allaN SaldaNHa fErrEira 80
35 58622 WaNdErlaN dE oliVEira 80
36 86546 carlYSoN flEYrE oliVEira caValcaNTi 80
37 29913 MaTHEUS PiMENTEl GalUcio 80
38 41662 MaGci SaMPaio BENTES 80
39 56276 EdMUNdo rodolfo SilVa NETo 79,5
40 45007 diEGo liMa dE alMEida 79,5
41 56323 iVaNilSoN loPES da SilVa 79,5
42 53639 GidEao SiQUEira raMoS 79
43 38802 aNToNio EraSMo BriTo NETo 79
44 46217 HUGo rafaEl caValcaNTE SoUSa 78,5
45 6199 roMário lUiZ aZEVEdo 78,5
46 21879 ciro MoraiS dE oliVEira MElo 77,5
47 29493 darci fraNK doS SaNToS laVaNdoSKi 77,5
48 55728 JoSÉ HÉlio MacaMBira raBElo filHo 77,5
49 11536 cElSo liSBoa lUZ 77,5
50 41114 rEiNaldo BENTES doS SaNToS 77
51 3106 GErSoN BroNi PErEira filHo 77
52 52896 PEdro lEoNcio XaViEr da coSTa 77
53 48264 lUcaS MiraNda raBElo 77
54 23379 roMário aMoriM dE SoUZa 77
55 26227 EMErSoN faria Maia 77
56 1149 VaNdErlEi MarTiNS MoraES JUNior 77
57 56733 lUcaS da coSTa cHaGaS 76,5
58 21921 dario MoraiS dE oliVEira MElo 76,5
59 53742 daNiEl SilVa dE PaUla 76,5
60 45010 carloS EdUardo KErBaUY filHo 76

61 1849 GilVaNdrE cÉSar da SilVa Sá 75,5
62 57602 BrUNo fiGUEira oliVEira 75
63 55577 SÉrGio SaNToS do NaSciMENTo 75
64 12588 EliaS fErNaNdo doS rEiS aNdradE 74,5
65 31890 GEaN SilVa da SilVa 74,5
66 65798 lUccaS fEliPE dUarTE doS SaNToS 74
67 37998 EdSoN dEodaTo da SilVa 74
68 72964 iVair doS SaNToS BraNcHES 73,5
69 47800 dEUZiMar TEodoro florENcio 73,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - caetÉ
class. inscrição Nome Nota Final

1 363 VaNdESoN SoUZa dE SoUSa 96
2 41997 criSTiaNo JoSÉ doroTEU SilVa 95
3 56381 VicTor JordaNo NaSciMENTo TaVarES 94
4 23870 WolNEY VaZ cardoSo JUNior 94

5 22423 EliSio PaiVa dE oliVEira JUNior 93
6 67997 PEdro PaUlo aMoriM BaraTa JUNior 92
7 67110 GEorGE lUcaS SaNToS NaPolEÃo 92
8 42381 JUlio cÉSar dE MElo NUNES 91
9 61659 WiTalo rafaEl doS rEiS lEal 91
10 36199 aYrToN dE oliVEira PErEira 91
11 31794 JUliEMBErGH MoTa dE SoUZa 90
12 55491 iNGliS dE MENdoNÇa PiNHEiro 90
13 75500 JoÃo PaUlo do NaSciMENTo 89
14 25804 PaUlo TEffErSoN BElforT carNEiro 88
15 53265 WaSHiNGToN loPES lEal 88
16 7090 fEliPE PErEira NaZarÉ 88
17 29707 JoÃo PaUlo da SilVa BarroS 87
18 68790 adEMildo PaNToJa da SilVa 87
19 60972 caSSio GUSTaVo alVES MaToS 87
20 59081 lUaN ariEl SoUZa E SoUZa 86
21 34809 MaTEUS da roSa BriTo 86
22 1787 alfrEdo BorGES lUiZ 86
23 34021 PaBlo THEoPHilo MacHado dE alMEida 86
24 32879 JoSÉ dElioN VaScoNcEloS dE SoUZa 85,5
25 57800 JEaN JadSoN MaciEl PirES 85
26 59612 daNilo MiGUEl PErEira da SilVa 85
27 4160 JadSoN BorGES dE oliVEira 85
28 80031 JoSE PErEira do ValE filHo 85
29 18695 JHoNNY GoNÇalVES do NaSciMENTo 84
30 62085 BENdSoN SilVa BarBoSa 84
31 64121 JoÃo VicTor MarQUES PiNHEiro 84
32 7969 lUiS HENriQUE dE BriTo BorGES 84
33 10932 MarcoS JÚlio SENa cordEiro 84
34 26242 MarcoS rodriGo cardoSo do roSario 84
35 22463 rENaN doS SaNToS NaSciMENTo 84
36 18780 TiaGo dE JESUS ViaNa 83,5
37 58412 TEÓfilo PaES da coSTa 83,5
38 59589 roSENdo cordEiro JUNior 83
39 3350 WElliNGToN rodriGUES liMa 83
40 14120 PaUlo da SilVa liMa JUNior 83
41 56509 alMir dE SoUSa carNEiro 82,5
42 17234 HarlEilSoN PErEira SilVa 82
43 53544 JoSHUa aMoriM coUTiNHo 82
44 65766 fraNciSco rafaEl PiNHEiro da SilVa 82
45 65485 raiMUNdo GilVaNdro doS SaNToS PErEira 82
46 87678 Tarcio corrEa BorGES dE SoUSa 81
47 41324 SildNEY aMoraS da SilVa 81
48 55287 alTEVir loBaTo dE MElo JUNior 81

49 65903 Moacir lEiTE alVES 81
50 14996 rENaTo ViEira doS rEiS 80,5
51 49537 NilToN cÉSar BriTo coElHo 80
52 35788 THiaGo TadEU TriNdadE QUEiroZ loPES 80
53 60156 SÉrGio aUGUSTo MElo TraVaSSoS 80
54 75135 cÍcEro ToMÉ SaNToS fEiToSa 80
55 81388 laio WilliaM SilVa QUadroS 79,5
56 37677 lUiS faBio raMoS dE SoUSa 79,5
57 9889 adEUZi da coSTa liSBoa 79,5
58 2335 NilSoN aUGUSTo coGHi JUNior 79



40  diário oficial Nº 34.949 Quinta-feira, 28 DE ABRIL DE 2022

59 57764 THiaGo SoUZa dE oliVEira 79
60 9447 aNToNio GlEidSoN SiQUEira PiNTo 78,5
61 92696 MiSaEl doS SaNToS SilVa 78,5
62 59191 JHoN lENo BriTo dE SoUSa 78
63 53013 NEidSoN da SilVa frEiTaS 76,5
64 66755 diEGo ariHU lEÃo ValENTE 76,5
65 16046 raiMUNdo NoNaTo dE SoUSa TriNdadE 76,5
66 44193 JEaN dE SoUZa oliVEira 76,5
67 72427 aliSoN dE oliVEira ProTáSio 76
68 29326 rodriGo GoMES dE oliVEira 76
69 63819 flaVio aNTÔNio JoSE fEio 76
70 89442 lUiS fEliPPE PErEira WaNdErlEY 75,5
71 38304 BENEdiTo BriTo dE ESPÍNdola 75,5
72 85176 GENUS Maia dE oliVEira 75
73 58349 ElToN ricardo SilVa SaNToS 75
74 5250 YaGo GoMES da coNcEiÇÃo 75
75 34666 claUdoMiro MarQUES dE SoUZa JUNior 75
76 44827 BrUNo coSTa dE oliVEira 74

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - caraJÁs
class. inscrição Nome Nota Final

1 20976 MaTHEUS MariNHo MoUra 95
2 41326 aNdErSoN SaNToS alMEida MacaU 94
3 14486 WidErlaN dE SoUSa E SilVa 92
4 13751 Joao PEdro PErEira dE SoUZa 92
5 54285 WaGNEr fErrEira SaNToS 91,5
6 72405 WilliaM SilVa do NaSciMENTo 91
7 20966 MaGNo carNEiro ParENTE 91
8 13630 dENYS SilVa doS SaNToS 91
9 21427 aBNEr fErrEira SaNToS dE SoUZa 91
10 13538 doUGlaS alVES MaToS 90
11 81607 doriVElToN doS SaNToS riBEiro 90
12 60742 lUiS HENriQUE da SilVa SaNToS 90
13 91536 fraNcilMar BarBoSa dE Sá 90
14 33599 aNToNio MarcoS alMEida dE oliVEira 89

15 83879 roGÉrio dEodaTo da SilVa 89
16 60798 fEliPE Sá rEGo 89
17 1835 JUaN roGEr carValHo MoraiS 88
18 524 HUMBErTo MENdoNÇa doS aNJoS 88
19 74855 clEBio da SilVa BriTo 88
20 738 alEX da SilVa SiNdEaUX 87,5
21 34440 roBErGH caMilo dE MacEdo 87
22 19704 doUGlaS doS SaNToS GoMES filHo 87
23 53588 iSMaEl dE SoUSa liMa SaNToS 86,5
24 10223 fErNaNdo VarGaS MarTiNS 86
25 61527 NadSoN SilVa dE araUJo 86
26 1994 aNdErSoN GoMES doS SaNToS 86
27 5505 HUMBErTo GoNÇalVES SaNTaNa 86
28 2662 NilSoN PaiXÃo MaNToVaNi 86
29 81762 VYTor lEZir rESENdE coSTa 85
30 498 EUdES coElHo dE SoUZa JÚNior 85
31 62367 WaNdESoN doS SaNToS oliVEira 85
32 399 MaTHEUS caSTro PiraNGi 85
33 29005 fEliPE PErEira dE MacEdo 85
34 66791 adriaNo SilVa BENTo 85
35 27436 Mário aUGUSTo coSTa rEiS 85
36 49582 GENUS loPES da SilVa 84,5
37 60960 liNo cardoSo aSSUNcao filHo 84,5
38 60356 caUBY dE SoUZa aNdradE 84
39 39435 rEGiNaldo BarBoSa dE SoUZa 84
40 83536 alESSaNdro aNGElo diaS dE SoUSa 84
41 5079 GUSTaVo SoUSa aNdradE 84
42 63274 alEXaNdrE SodrÉ BriTo 84
43 28875 JidEÃo ViaNa dE araUJo 84
44 25375 daViS GoMES dE SoUZa 83,5
45 64775 HUEdSoN BriTo PoNTES 83
46 36977 MarcoS dioNaTa fErrEira da SilVa 83
47 27277 clEilToN GoMES da SilVa 83
48 9153 adriaNo dE frEiTaS SilVa 82,5
49 58516 JaNdErSoN BarBoSa doS SaNToS 82

50 49771 JEffESoN dE oliVEira caJUEiro 82
51 24161 WENEdY SoUSa SilVa 82
52 58579 flaVio doS aNJoS dE SoUSa 81,5
53 45978 PEdro EriKE SaNToS SilVa 81,5
54 73383 PEdro raMoN NoVaiS dE araÚJo 81
55 46161 GENESSoN rUBENS da SilVa fErrEira 81
56 60067 WaNdErSoN fErrEira da PaiXÃo 81
57 36958 EZEQUiEl dE SoUSa SilVa 80,5
58 17310 Marco aNToNio fUrTado dE SoUZa 80,5

59 55829 EdiNaldo VillalVa doS SaNToS 80,5
60 75 JardSoN SilVa riBEiro 80
61 10491 dioVaNNY BarBoSa da SilVa 80
62 41717 EdValdo NUNES da SilVa 79
63 63500 EriValdo dE liMa BorGES 79
64 69850 MarcoS ViNiciUS doUrado da SilVa 78,5
65 35094 carloS EdUardo frEiTaS da SilVa 78
66 27105 SaMUEl lUiZ fEiToSa caValcaNTE 78
67 38740 fraNciSco dE aSSiS MoNTEiro da SilVa 78
68 6118 flaVio cESar PoloNiaTo SaNTaNa 77,5
69 26264 fErNaNdo aNdrÉ PErEira TEiXEira 77,5
70 62635 carloS EdUardo alVES fErrEira 76,5
71 73010 NaTHaN dE SoUSa loPES 76,5
72 33653 EliElSoN doS SaNToS SilVa 76,5
73 19982 JEffErSoN alVES da SilVa 76
74 4509 MarcElo HENriQUE NaSciMENTo riBEiro 76
75 46563 NilToN GoNÇalVES dE PaUla 76
76 32409 cicEro aciZio TaVarES fErNaNdES JUNior 75,5
77 67138 rafaEl coSTa fErrEira 75,5
78 58365 aBiMaEl doS SaNToS SoUSa 75
79 8316 WYlToN GlEYBSoN dE carValHo BEZErra 75

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ
class. inscrição Nome Nota Final

1 55482 MaTEUS GoMES da SilVa 95
2 75659 aUGUSTo BarBoSa SilVa NETo 95
3 47167 rENaN GoNcalVES ViEira 94
4 10933 HENriQUE SalaTiEl da SilVa E SilVa 94
5 37294 JUcildo BriTo aNdradE 94
6 48754 dioGo SaMPaio dE SoUSa 93
7 59201 iVaN da SilVa dE JESUS 93
8 30891 SErGio PErEira coElHo 93
9 28831 ValdEir dE SoUZa aGUiar 93
10 67504 Joao aiNETT filHo 93
11 50879 PaUlo SErGio SilVa doS rEiS 93
12 29714 lUcaS laGoia PalHETa 92
13 36823 carloS alBErTo SaNToS dE caMPoS 92
14 20504 MarcElo MarrEiroS riBEiro 92
15 26241 MiGUEl GEaN dE SoUSa loPES 91
16 5034 GEilToN fariaS daS NEVES 91
17 73897 EricK aGUiar GoMES 91
18 84920 roBErTo GUErra da SilVa 91
19 43732 doUGlaS SilVEira MoNTEiro 91
20 90866 alaNdErSoN da coSTa liMa 91
21 64785 adoNiraN riBEiro fErraZ dE alBUQUErQUE 91

22 60086 clEidSoN fErrEira dE oliVEira 91
23 39861 MarcoS fEliPE rodriGUES dE oliVEira 91
24 73910 EdUardo JoSÉ dE liMa 91
25 4975 lUcaS VicTor riBEiro loPES 91
26 41076 lUciaNo SilVa fiGUEirEdo SaNToS 90
27 45030 clEiToN aNdradE coSTa 90
28 16535 THiaGo VEloSo rodriGUES 90
29 82791 lEoNEl caValcaNTE dE MEdEiroS 90
30 17460 GlEdSoN caSTro caValcaNTi 90
31 65768 HErcUlES HUaN cardoSo coSTa 90
32 58131 JEffErSoN carValHo rodriGUES 90
33 30432 EdilSoN JoSÉ PErEira faVacHo 89,5
34 29076 MicHaEl TarciZo PaiVa da crUZ 89
35 11376 cliciUS oliVEira SaNTaNa 89
36 6984 NiValdo aNaSTacio doS SaNToS fUrTado 89
37 11856 MarcoS aNToNio alVES dE SoUZa 89
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38 9876 JoSUÉ BarrETo da SilVa 89
39 55269 alEXSaNdro doS SaNToS coSTa 89
40 66663 aNdErSoN dE JESUS SiQUEira coSTa 89
41 74518 MarcElo PErEira dE SoUZa 89
42 34662 GEoVaNE SilVa aroUcHE 89
43 3656 EliElSoN da SilVa BarBoSa 89
44 2022 ViNÍciUS BElÉM PiNTo 89
45 36904 JEffErSoN EMaNUEl TaVarES dE oliVEira 89
46 25400 TEdd YaSUo iGaraSHi ToMioKa 89
47 34608 lEoNaN WaNdEr fErrEira dE oliVEira 88,5
48 81448 BrUNo coSTa MENdoNÇa 88
49 40257 fEliPE GUSTaVo liBEraTo aZEVEdo 88
50 65793 MUrilo rafaEl dE PiNa loPES 88
51 74690 Marcio GlEiS dE MElo SilVa 88
52 17406 THÉo roBSoN MaGNo THEodoro dE MoraiS 88
53 44523 daYVEr TriNdadE daVid 88
54 23690 BrUNo GaBriEl MarTiNS dE carValHo 88
55 8244 Mário THiaGo dE SaNTa BriGida diaS 88
56 75105 aNToNio GaBriEl alVES GardUNHo 88
57 50200 roNiEllE fErNaNdo liMa doS SaNToS 88
58 36369 MUrilo ValENTiM dE MElo 88
59 57802 Joao PaUlo SaNToS da coSTa 88
60 48240 EdEr VaNdEr oEiraS lEiTE 88
61 55039 Marcio da SilVa TEiXEira 88
62 41547 JoSÉ EriValdo dE oliVEira 88
63 85628 raiMUNdo aNTÔNio SoUSa oliVEira 88
64 29396 odiNEi BarBoSa da SilVa JUNior 87
65 89986 WicTor MaTHEUS dE alBUQUErQUE caValcaNTi 87

66 26726 WEidEr daNiEl da SilVa ViaNa 87
67 50348 ElToN GaBriEl caSTro JaNaU 87
68 49249 MaUrÍcio JoSÉ ToloSa da SilVa 87
69 38563 Marco aNToNio doS SaNToS NaSciMENTo 87
70 28507 clEBEr MoraES da SilVa 87
71 44 WilliaM SilVa dE oliVEira 87
72 16288 cHriSTiE GoES MarQUES 87
73 15880 raiMUNdo rUi dE oliVEira NETo 87
74 40832 adriaNo fiUZa da crUZ 87
75 1139 darllYSoN WESlEY MaciEira dE oliVEira 87
76 43462 SaMUEl rEGo dE SoUZa 87
77 34808 diEGo coElHo cardoSo 87
78 7330 THiaGo rENdEiro do NaSciMENTo 87
79 12086 JoSÉ aVEliNo da SilVa 87
80 35874 lEoNardo lUiZ da crUZ TaVarES 87
81 12440 faBiaNo MEdEiroS fErrEira 87
82 39061 carloS HENriQUE SilVa daNTaS 87
83 85627 JEPHErSoN WErNEr da SilVa SaNToS 87
84 73480 JoSE fErNaNdES da SilVa NETo 86,5
85 31975 clEVErToN SilVa fariaS 86
86 14558 MicHaEl MoNTEiro da SilVa 86
87 60925 daNiEl lUiS do NaSciMENTo fErrEira 86
88 4253 rElrY SallES dE liMa SilVa 86
89 58588 MarcElo rodriGUES MaciEl 86
90 46718 dElaÍaS BarUQUE PErEira dE SiQUEira 86
91 29553 EdSoN SoBral doS SaNToS 86
92 29347 dJaNilSoN SilVa daNTaS 86
93 61508 JEViSoN SoarES PErEira 86
94 60543 daVi SilVa d alENcar 86
95 47160 ricHard PHElliPE SilVa SaNToS 86
96 41720 aMaN fErrEira dE SENa 86
97 11727 WilliaN SErGio BriTo MorEira 86
98 39150 rUaN MoraES do NaSciMENTo 86
99 10308 fEliPE cEZar PErEira loBaTo doS SaNToS 86
100 59829 THaBlo SoarES liMa 86
101 65945 aiSlaN SilVa BaNdEira 86
102 6179 lUiZ fEliPE liMa dE MiraNda 86
103 10925 SErGio BEZErra dE liMa 86
104 77954 aldo caSTro coSTa 86
105 61525 rENaTo doS SaNToS SoUZa 86
106 8774 aNdrEl rafaEl NoNaTo PaNToJa 86

107 27289 lEaNdro daNiEl MarQUES doS SaNToS 86
108 42929 JoSÉ ValdiNEi da SilVa liMa JÚNior 86
109 8155 rafaEl SaNToS laUar 86

110 80068 NiValdo dE SoUSa alVES 86
111 72611 MaUricio dE MElo alVES JÚNior 86
112 73199 VicTor JoSÉ da PaiXÃo 86
113 58155 aNdrÉ dE alBUQUErQUE MUraKaMi 85
114 56397 PEdro liNo da SilVa NETTo 85
115 73297 PaUlo Ícaro E SilVa dE carValHo 85
116 19824 fErNaNdo allaN dElGado fUrTado 85
117 50678 TarcÍSio fErNaNdES dE MiraNda 85
118 35354 YaN SEaBra cardoSo 85
119 36042 carloS adriaNo dE MENEZES araUJo 85
120 57550 WladiMilSoN da SilVa MoTa 85
121 43422 EricK aUGUSTo PErEira raBElo 85
122 35790 BrENNEr roSENdo fraNco dE MoraES 85
123 60588 aNdErSoN lUSToSa fariaS dE SoUZa 85
124 32062 JoHN KlEBEr MoUra da SilVa 85
125 63332 JoSÉ aNToNio dE oliVEira JUNior 85
126 48093 aPoENNa liMa do aMaral 85
127 41912 GUSTaVo cEZar NaSciMENTo aZEVEdo 85
128 8099 adElSoN dE SoUSa lEÃo 85
129 61640 SErGio aUGUSTo SilVa dE MiraNda JUNior 85
130 21366 GaBriEl UcHoa BraGa 85
131 11067 JEfErSoN alENcar SilVa 85
132 56450 ricardo WilKEr MoUTiNHo dE SoUSa 85
133 44425 JUlio cESar aNdradE dE caSTro 85
134 2128 riNaldo JoSÉGoNÇalVESBarBoSa 85
135 69140 lUcaS liMa da rocHa 85
136 86618 THiaGo MENdES aSSUNÇÃo 85
137 83547 GaBriEl alVES MoUra 85
138 4869 JoElSoN fraNciSco SaNToS da SilVa 85
139 56664 JEffErSoN fEliPE riBEiro rodriGUES 85
140 16823 MadSoN cHriSToPHEr da SilVa carValHo 85
141 12438 WilliaM Waldo PiNHEiro MoNTEiro 85
142 38623 MarcoS ViNiciUS PErEira da SilVa 85
143 27333 cHarlES faBrÍcio MoNTEiro fraNco 84
144 43454 daNrlEY MEYrElES dE SoUZa 84
145 65675 MilEr EMErSoN dE PiNa loPES 84
146 73154 aTYla dE alENcar fErrEira 84
147 58875 EldEr JoSÉ da GlÓria alBUQUErQUE 84
148 72432 JoSE GENilSoN PErEira BarBoSa 84
149 6629 adirlaN fErrEira doS SaNToS 84
150 62360 cESar WillYaMS PiNHEiro florES 84
151 61090 lEaNdro PErEira da coSTa MaciEl 84
152 46430 fEliPE dUarTE loPES 84
153 36085 HarlEM alEf SaNToS fraNÇa 84

154 34229 adriaNo rodriGUES PErEira 84
155 59778 rENaTo EUrico SaldaNHa dE oliVEira 84
156 49682 EGiValdo dE SoUZa oliVEira 84
157 2585 caio EdUardo caMPoS GUiMarÃES 84
158 34955 EdUardo PrESTES SilVa 84
159 68369 JoSÉ lEoNardo NaSciMENTo BENTES 84
160 57069 JHoNES aUGUSTo caNTÃo TriNdadE 84
161 46860 roGÉrio loPES dE oliVEira 84
162 34470 EdUardo MaTEUS doS SaNToS ViEira 84
163 29672 dEYViSoN MarcoS coSTa PiNHEiro 84
164 33108 fraNciSco EriVaNildo alMEida cHaVES 84
165 36235 JoSE dHoNNE SoUSa dE oliVEira 83,5
166 26592 alEXSaNdro BEZErra riBEiro 83,5
167 78799 WalliSoN dE MElo 83,5
168 9240 fáBio dUarTE loPES SilVa 83
169 52926 lUiS MiGUEl PiMENTa alBUQUErQUE 83
170 52791 criSTiaNo laGEMaNN da SilVa 83
171 11371 JEfTE dE SoUSa PorTEla 83
172 18000 JaNailSoN TorrES da SilVa 83
173 8353 rodolfo aMaral dE araÚJo 83
174 45799 clEiTo doS SaNToS SalVador 83
175 22596 YaN aUGUSTo da SilVa E SilVa 83
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176 11054 lUiZ alBErTo MUllEr dE PodESTa 83
177 79719 PEdro HENriQUE liMa GraciaNo 83
178 68618 GUSTaVo MarÇal BaTiSTa alVES da SilVa 83
179 91421 BErKilEY daNE araÚJo rocHa 83
180 42056 THiaGo rodriGUES dE MElo 83
181 61499 aNdrÉlio do Pilar PaNToJa PoMPEU 83
182 47463 daNilo caValcaNTE alENcar 83
183 83036 adlEY rUBENS rodriGUES doS SaNToS 83
184 62514 JEffSoN cardoSo MaciEl 83
185 57361 JacKSoN lUÍS dE araÚJo SaNToS 83
186 3437 JoSÉ aUGUSTo loPES araUJo 83
187 48105 ToNY caETaNo do NaSciMENTo 83
188 11937 carloS aUGUSTo BarroS da SilVa 83
189 91982 GErSoN liMa doS rEiS 83
190 59750 adriaNo coNcEiÇÃo da SilVa 82,5
191 4163 HENriQUE doS aNJoS MaciEl 82,5
192 30004 Márcio aParEcido da SilVa 82,5
193 62696 JoSÉ alBErTo PirES NETTo 82
194 75075 rodriGo alMEida da GaMa 82
195 63693 fraNciSco aNToNio GoMES dE SoUSa 82
196 41058 rafaEl SoEiro alBUQUErQUE 82
197 22143 MarcoS PaUlo MiraNda SilVa 82

198 48916 EdiMar dE JESUS rodriGUES MoraES 82
199 72496 GUilHErME oToNi SoarES 82
200 45342 iVaN da SilVa XaViEr 82
201 47918 arTUr BiSPo dE SENa 82
202 28520 WilliaM fErNaNdES dE MoraES 82
203 37145 aNdrE fEliPE rodriGUES dE oliVEira 82
204 57080 ENriQUE coSTa 82
205 37724 rENaTo oliVEira VEraS 82
206 14800 fraNciSco daNiEl MoUra 82
207 17211 PaUlo HENriQUE NoGUEira 82
208 4532 EldEr do carMo fiEl 82
209 51921 adNiValdo dE JESUS dE oliVEira BaraTiNHa 82
210 68133 lUcaS aNdrÉ dE SoUZa PErEira 82
211 40215 Nildo alVES MadEiro 82
212 25221 aNTÔNio MoraES da SilVa JUNior 82
213 6369 fraNciSco alaN NoGUEira dE SoUZa 82
214 50997 JoÃo dE oliVEira rocHa NETo 81,5
215 90795 JadSoN TEiXEira arrUda 81,5
216 88161 SaUlo dE SoUZa coSTa 81,5
217 63176 raPHaEl da SilVa liMa 81,5
218 13090 allaN fidEl MEdEiroS dE aNdradE 81,5
219 10083 carloS rENaTo da SilVa doS SaNToS 81,5
220 2859 arTHUr laErcio corrEa dE MoraES 81
221 16984 GlEidSoN JoSÉ roSa 81
222 90341 rodriGo oliVEira dE SoUZa 81
223 56766 JEffErSoN doS PaSSoS MaToS 81
224 7089 carloS diEGo BalBY crUZ 81
225 1318 WEllYNGToN fiGUEirEdo GoNÇalVES 81
226 50166 ElKSoN PErEira dE caSTro 81
227 51586 lEaNdro JUNior cUNHa dE oliVEira 81
228 53045 ElToN roBErTo JaNaÚ fErrEira 81
229 69974 lEoNardo MoraES da coSTa 81
230 66426 carloS MaTEUS 81
231 60318 fraNciSco daS cHaGaS SilVa filHo 81
232 5013 lEoNardo BarBoSa oliVEira 81
233 52101 ElY BiSPo MacEdo 81
234 79961 roBErT SoUZa da SilVa 81
235 19339 aNdErlEi SilVa rodriGUES 81
236 52192 MiGUEl aUGUSTo da SilVa SUdário JUNior 81
237 67761 arTHUr aNTUNES da SilVa NaSciMENTo - SUB JUDICE 81
238 50695 raPHaEl SiMÃo dE faria 81
239 4437 lUiZ carloS do carMo BoTElHo 81
240 69580 faBio BarBoSa da foNSEca 81
241 36021 BrUNo SErGio rodriGUES fEliX 81

242 16200 fraNciNaldo daS cHGaS BaTiSTa 81
243 27062 JEffErSoN do NaSciMENTo oliVEira 80,5
244 26062 BrUNo BarBoZa BEZErra MaToS 80,5

245 84007 NaTaNiEl caValcaNTE MarTiNS 80,5
246 31012 cÍcEro BarBoZa dE SoUZa NETo 80,5
247 31134 GEaNiNi EriKo dE SoUSa araÚJo 80,5
248 25275 lUiS fErNaNdo PicaZEWicZ da SilVa 80
249 16232 ElVES ViEira SoarES 80
250 46737 caUÊ SaNTiaGo SalHEB oliVEira dE liMa 80
251 37783 HEldEr HENriQUE riBEiro PaNToJa 80
252 54678 MardEN ricardo PaSSoS doS SaNToS 80
253 27113 BENJaMiM dE frEiTaS raMoS filHo 80
254 10313 iGor dE araUJo TEiXEira 80
255 25114 aNToNio MaYcoN fErrEira do NaSciMENTo 80
256 17370 Nilo GETUlio fraNcioSi NETo 80
257 21067 JoNaTHaS lEaNdro MElo aZEVEdo 80
258 75133 NaTaNaEl cardoSo dE aViZ 80
259 62869 daNiEl MariNHo SilVEira 80
260 54369 JHoNY SilViNo MacHado PrESTES 80
261 59018 lUcaS SaTHlEr dE SoUZa coUTiNHo 80
262 92968 JoSiMar BorGES SaNTaNa 80
263 6053 PaBlo HENriQUE loPES GoNÇalVES 80
264 9101 MaNoEl GUilHErME corrEia fiGUEirEdo 80
265 73537 KHaYd SHEYd HaYSHY BarroS SoUZa dE SoUZa 80
266 7557 PaBlo HENriQUE doS SaNToS liMa 80
267 1347 JoSÉ MaNoEl alVES WaNdErlEY NETo 80
268 14047 criSTiaN coSTa GaViNHo 80
269 66258 lEoNardo SaNTiaGo da coSTa 80
270 73493 fláVio cardoSo caValcaNTE 80
271 69602 MarYToN lUcaS da SilVa BEZErra 80
272 27295 aNdrÉ lUiZ alVES PaiXÃo 80
273 49617 diEGo fEliPE dE SoUZa rocHa 80
274 46896 allaN liMa riBEiro 80
275 59264 lUcaS oliVEira cHaVES 79,5
276 54377 arlEN da coSTa cUNHa 79,5
277 61634 GElBSoN alVES MorEira 79,5
278 12548 fraNciSco dE oliVEira 79,5
279 5427 aNGElo riBEiro da SilVa 79,5
280 46653 lEaNdro QUEiroZ carNEiro 79,5
281 21577 aBraÃo SaMPaio da SilVa 79,5
282 40031 fraNciSco EdSoN rUBErTi PErEira 79
283 54798 EdVaN frEiTaS dE aSSiS 79
284 24805 MarcoS ViNiciUS SilVa 79
285 78324 roBSoN VicTor SaNTiaGo da lUZ 79

286 7650 JailSoN riBEiro da SilVa 79
287 51157 MoiSÉS SoUZa dE alMEida 79
288 46827 aliaNdro ricEllY da SilVa dE SoUZa 79
289 11517 ViNiciUS VicTor coSTa 79
290 18857 fraNciSco dE aSSiS dUarTE SoUSa 79
291 64565 MaYK PErEira faGUNdES 79
292 57263 WalTEr oliVEira BarBoSa JÚNior 79
293 83340 JoSE WESlEY SilVa dE liMa 79
294 68443 rodriGo BarroS do aMaral 79
295 65447 fláVio aUGUSTo MESQUiTa aBrEU 79
296 22427 lilaMoS da SilVa SaNToS 79
297 42744 JoSÉ HENriQUE dE alMEida cordEiro filHo 79
298 88500 JEffErSoN NaSciMENTo diaS 79
299 46402 ValdENilSoN SoUZa SaNToS 79
300 45677 lEaNdro aUGUSTo fErrEira dE alMEida 79
301 61034 WYldEr MorEira NoGUEira 79
302 85036 aNdrÉ oliVEira da coSTa 79
303 29531 lEoNardo HENriQUE MacaMBira diS SaNToS 79
304 65700 SilVaNEi doS SaNToS fraNÇa 79
305 18986 HÉlVio JUNio rodriGUES 79
306 2783 roNiElSoN daViNSEN SilVEira araUJo coSTa 79
307 73507 HENriQUE dE SoUSa GalVÃo 79
308 54636 lUiZ carloS loPES dE frEiTaS 79
309 17357 JoSÉ Mário doS SaNToS SilVa 79
310 68896 raiMUNdo lUiZ fErrEira dE alMEida JUNior 79
311 4173 JoSUE ViTor SilVa da crUZ 78,5
312 53860 fáBio alESSaNdro XaViEr dE SoUSa 78,5
313 59040 SEBaSTiÃo PErEira MiraNda 78,5
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314 14081 lUiZ carNEiro da cUNHa NETo 78
315 31095 GilVaN BaTiSTa dE aNdradE 78
316 1890 lUiZ HENriQUE rEiS ToUriNHo - SUB JUDICE 78
317 87635 Eric MaTEUS dE SoUSa caMPoS 78
318 75431 arNaldo da cUNHa coSTa 78
319 14452 carloS aNdrÉ caSSiaNo HErMES 78
320 9789 EdMoN iSNard do roSario caValcaNTE 78
321 44837 aNdErSoN MaUricio MarQUES da SilVa 78
322 59328 lUcaS da SilVa lESSa 78
323 40002 faBricio aTHaYdE SilVa 78
324 45 MilSoN BorGES JÚNior 78
325 71800 EdUardo dE PaUla da SilVa 78
326 67416 HildoN da SilVa SiQUEira 78
327 28248 faBrÍcio PEdro dE araÚJo fraNco 78
328 15615 WESllEY rodriGo BaTiSTa SoarES 78
329 78267 GEffErSoN carloS SoUZa da SilVa 78

330 22006 MaYKo corTiNHaS da SilVa 78
331 2979 Márcio MadSoN MaciEl PaScoal 78
332 15678 MarcoS fEliPE dE SoUZa MoNTEiro 78
333 62544 loraN fErrEira dE alMEida 78
334 26594 adriaNo aNdradE doS SaNToS 78
335 46186 PEdro HENriQUE oliVEira MaToS 78
336 90495 EdSoN BEZErra BarroS 78
337 19425 ElToN PiNHEiro loBo 78
338 20702 rENaN do roSario SilVa 78
339 90949 rafaEl dE oliVEira riBEiro 78
340 86668 JoÃo fEliPE aMoriM liMa 78
341 47609 GlEidSoN TaVarES coSTa 78
342 1498 roBiNSoN ViTor dE SoUZa MElo 78
343 46809 clEidiVaN JoSÉ fariaS corrEa 78
344 7372 EdSoN da GaMa NaVarro 77,5
345 467 EdGard oliVEira doS SaNToS 77,5
346 60658 dHEYloN dE fraNÇa PENHa 77,5
347 57482 lUTiaNE da SilVa VaScoNcEloS 77,5
348 1412 SidNEY liMa dE SoUZa 77,5
349 12565 JoSE WilSoN TriNdadE fidEraliNo 77,5
350 10233 aUGUSTo cÉSar SilVa SaliNa 77
351 55543 EldEr faBiaNo da SilVa SaNToS 77
352 22806 lEaNdro acaTaUaSSU dE araUJo 77
353 86287 MarcoS ViNÍciUS SoUSa doS SaNToS 77
354 53596 GEoVaNNi MaToS PirES 77
355 10762 caSSio HElToN doS SaNToS SoUZa 77
356 64185 liNdSoN ricHElMY MoNTEiro TaVarES 77
357 6181 aNToNio carloS SilVa fErrEira JUNior 77
358 53718 aNTÔNio Marcio loPES oliVEira 77
359 11882 WEdSoN alEXaNdrE alVES - SUB JUDICE 77
360 19340 caYo cardoSo caValcaNTE 77
361 47285 GaBriEl fErrEira cardoSo 77
362 48669 rENaTo SoUZa dE fariaS 77
363 74154 rUi GErSoN lacErda dE oliVEira 77
364 87717 fraNciSco MUZiEr da SilVa araUJo 77
365 65262 dHEiMiSSoN da SilVa rodriGUES 77
366 22667 daNiEl dE SoUZa ParENTE 77
367 49251 adElMo MoNTEiro dE oliVEira filHo 77
368 50498 JHoNaTaS BrENo GoMES doS SaNToS 77
369 11029 lEoNardo PErEira diaS SilVa 77
370 22442 Joao JoSE VaZ NETo 77
371 14244 WallacE doS SaNToS SoUZa 77
372 20950 JacKSoN SalaME SoUZa 76,5
373 63386 HEiTor HENriQUE SaNToS dE frEiTaS 76,5

374 65228 JoSE rEGiNaldo dE liMa fErrEira 76,5
375 70698 ENoS Garcia craVEiro GoMES 76,5
376 82775 JoSUE SaMir cordEiro PiNHEiro 76,5
377 27065 diEGo fErrEira cEciM 76,5
378 25535 criSTiaN WaGNEr aGUiar MoraES 76,5
379 40646 caio lEoNardo da SilVa PiNTo 76,5
380 57111 EdYBErG doS SaNToS alMEida 76,5
381 60919 fláVio da SilVa filHo 76,5
382 59039 Elcio BrUcE loPES GaMa 76,5

383 39818 Marcio HiroHiTo SUGiTa 76,5
384 19827 MarcoS ViNiciUS SaNToS lEal 76,5
385 5724 HENriQUE NardiE corrEa da SilVa 76
386 10991 cHriSTiaNo MicHEl fErNaNdES frEiTaS 76
387 57066 lUcaS GrEGÓrio NEVES 76
388 31731 EVErToN aSSUNÇao corrEa 76
389 60233 JoNaS rodriGUES SilVa 76
390 34549 roNYSoN do NaSciMENTo lEMoS 76
391 46571 JEaN MarcoS carNEiro dE frEiTaS 76
392 1228 carloS alBErTo da SilVa 76
393 18021 fErNaNdo aUGUSTo alBUQUErQUE MoraES 76
394 1525 daNilo MarQUES dE SoUSa 76
395 6189 rafaEl doUGlaS ViaNa da SilVa 76
396 34912 diMiTrY fEliX dE BarroS 76
397 33278 PaUlo BrUNo frEirE dE aNdradE 76
398 22340 clEUBEri cHaGaS BaNdEira 76
399 29320 dHYoGo aNTUNES SoUSa coSTa 76
400 72142 caio fláVio NUNES BaSToS 76
401 78015 ÍTalo SEiMor alENcar MorEira da SilVa 76
402 31520 SÉrGio fErNaNdo alVES doS SaNToS 75,5
403 12306 rodolfo liMa froiS 75,5
404 5304 clEMErSoN SaNcHES MarQUES 75,5
405 73272 HEricK BaTiSTa doS SaNToS 75,5
406 85317 daVid SoarES SoUSa 75,5
407 70549 fErNaNdo SaNToS dE oliVEira 75,5
408 17486 EliSEU PESSoa dE BarroS 75
409 33840 JoElSoN BarroS dE MiraNda 75
410 53568 diaNiNNY da SilVa caMPElo 75
411 10383 fEliPE EliZEU SaNToS da SilVa 75
412 69770 lEidSoN BEZErra dE araÚJo 75
413 67837 fraNKliN GoMES do NaSciMENTo 75
414 63542 fraNciSco TiaGo TEiXEira liMa 75
415 24077 PaBlo PErEira MarQUES 75
416 56690 roGÉrio oliVEira MENdES dE araÚJo 75
417 61007 JoÃo VicTor MiNoWa MoNTEiro araUJo 75

418 47901 Marcio SoUSa carValHo 75
419 57912 alEXaNdrE MairraUlE SilVa dE SoUZa 75
420 14737 aNToNio MarcoS dE MESQUiTa frEirE 75
421 4595 WaNdErSoN carloS da coSTa loPES 75
422 2531 NaTaN dE SoUZa loPES 75
423 40030 lEoNardo lUcaS dE oliVEira TaVarES 74,5
424 16154 TiaGo PorTilHo caldaS 74,5
425 67873 rafaEl MiraNda SaNTiaGo dE SoUZa 74,5
426 81035 daVid doS SaNToS liMa 74,5
427 58277 Joao Maria alVES MENdoNca 74,5
428 3556 JoSÉ BoNifácio do ValE fiGUEirEdo 74,5
429 10904 carloS BrENNo da SilVa caSTro 74,5
430 92671 carloS diEGo SaNToS aráUJo 74,5
431 16835 PETroNio carloS fErNaNdES JUNior 74,5
432 6474 adEilSoN caNTaNHEdE GaSPar MarTiNS 74,5
433 16431 carloS aUGUSTo oliVEira coSTa 74

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
class. inscrição Nome Nota Final

1 11464 JoSÉ BENEVidES da SilVa JÚNior 95
2 12918 VicTor MadEra NUNES 94
3 2397 alBErTo NUNES rEiS 93
4 64455 lUiS fEliPE dE frEiTaS roSSaS NoVaES 92
5 50328 Valdir doS SaNToS BraNdÃo 92
6 46163 SidiMiro iNácio fErrEira NETo 91,5
7 65657 Kaio dE SoUZa MESQUiTa 91
8 24281 EricK da SilVa SaraiVa 91
9 72718 BrUNo MarTiNS da coSTa fErrEira 91
10 75538 GilSoN ValENca dE MElo filHo 91
11 49429 criSTiaNo riBEiro dE JESUS 91
12 90176 SaNdro GaBriEl dE oliVEira SilVa 91
13 48761 MarcElo coSTa da SilVa 90
14 34209 ricardo lUcaS PiNTo arEaS 90
15 70051 MaTEUS adriaNo JardiM caValcaNTE 90
16 4476 aNGElo GlEYSToN dE SoUZa MacHado 90
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17 70053 MaTHEUS da coSTa PiNHEiro 90
18 25522 JUlio cESar dE alMEida MENdoNca 90
19 6710 laErcio MEdEiroS dE carValHo 90
20 5387 Marcio oliMPio NaSciMENTo fraNÇa 90
21 9589 rafaEl PorTo dE SoUZa 90
22 74024 aNTÔNio ErNaNdES fErrEira dE oliVEira 90
23 37965 lUiZ fEliPE fraNÇa BoUÇaS 89
24 60342 cÉSar KoJaK caValcaNTE SaNToS 89
25 52604 EdUardo oliVEira VaScoNcEloS 89
26 76879 JadSoN PaUliNElE PErEira da coSTa 89

27 25719 lUiS MENdES GoNÇalVES filHo 89
28 50637 GUSTaVo PErEira SilVa 89
29 31224 MicHEl alEXaNdrE NaSciMENTo doS SaNToS 89
30 64322 JoÃo MaUro PiNHEiro alVES da JUSTa 89
31 30014 GaBriEl EUGENio da coSTa PErEira 89
32 78756 EMMaNUEl JoSÉ ricardo KardEr BraGa doUdEMENT 89
33 19857 BrUNo forTE NaSciMENTo dE MElo 89
34 25084 alaNo MEdEiroS caValcaNTi 89
35 86652 MarcoS faBio SaNToS coUTiNHo 88
36 21586 GaBriEl MENdES da coNcEiÇÃo 88
37 49956 EdGar da SilVa MacEdo filHo 88
38 7722 liNcolN MaTHEUS dE MoUra BiBaS 88
39 58006 THiaGo caiQUE NaSciMENTo da SilVa 88
40 26842 BrUNNo da coSTa faciola dE SoUZa 88
41 60664 daVi dE dEUS MElo PESSoa 88
42 60836 HErBET roBErTo fraNciSco fErrEira 88
43 24166 SErGio JoSE dE oliVEira 88
44 15747 rUY GUilHErME BraGa BorGES 88
45 5067 aNdrEY MicHEl SoarES alVES 87,5
46 52918 JoSÉ riBaMar BarBoSa MaGalHÃES 87,5
47 34818 MicHEl WillaMS dE oliVEira SaNToS 87,5
48 4258 ricardo da SilVa PErEira 87
49 68058 laErdNEi GoMES ViEira 87
50 18864 fElliPE TaYloN BarBoSa PErEira 87
51 43624 aNToNio fraNciSco do NaSciMENTo filHo 87
52 40911 EUdES loPES dE lUcENa 87
53 7475 WoSHiNGToN da SilVa BriTo 87
54 32246 TiaGo MESSiaS cardoSo BaTiSTa 87
55 57288 allEf aGUiar diNiZ 87
56 68608 WilliaM doUGlaS TUNari da SilVa 86
57 22338 VicTor HUGo da SilVa rocHa 86
58 79943 roSiMar ciriNo doS SaNToS 86
59 47024 carloS alBErTo daS NEVES BarBoSa 86
60 2467 iSMaEl WaNdErlEY dE aMoriM 86
61 33518 lEoNardo carValHo SalES 86
62 1767 BENEdiTo Edrio da SilVa PiNTo 86
63 19020 lEoNardo PaUlo raSSY SoUZa 86
64 59354 JoNaTHaN rafaEl rocHa SoUSa 86
65 53334 NaUM SaNToS da SilVa 86
66 41335 roNiÊ aNdradE dE SaNTaNa 86
67 69134 Marcio aNdrE GUrJao cardoSo 86
68 19478 JEffErSoN rodriGo doS SaNToS fEiToSa 86
69 45220 lUiZ fEliPE MiraNda do NaSciMENTo 86
70 63108 JEffErSoN aNdradE da SilVa 86

71 86580 EloN fErrEira dE PaiVa 86
72 29203 THiaGo da SilVa GoNcalVES 85
73 82466 WESlEY NoroNHa fErrEira 85
74 17167 GlEiBSoN rafaEl doS SaNToS fErrEira 85
75 50465 EliElSoN fErrEira da SilVa 85
76 56034 dENilSoN dE SoUSa aMoriM 85
77 16300 aBraÃo SoUSa Sá 85
78 54754 MarcoS rodolfo dE SoUZa SaNToS 85
79 5870 PaUlo ricardo ValoES MiraNda 85
80 48769 PaUlo HENriQUE alVES MariNHo 85
81 9970 TairoN PiNHEiro SaNGalli 84,5
82 46218 dioGo do NaSciMENTo MENEZES 84
83 51364 adrYEl JoSE da SilVa BarradaS 84
84 92700 PaUlo cESar cardoZo ViaNa 84
85 665 dEiViSoN GoMES oliVEira 84

86 32786 THiaGo dUarTE alVES 84
87 65569 doUGlaS rodriGUES dE oliVEira 84
88 23553 fErNaNdo JUlio NaSciMENTo liMa 84
89 54764 lEoNardo riBEiro MilHoMEM 84
90 18600 diEMErSoN lEaNdro doS SaNToS alVES 84
91 73875 GEraldo aNToNio Mira 84
92 88798 MarcoS aNToNio da SilVa MoUra 84
93 21073 lEoNardo SoarES SilVa 84
94 52495 MoZarT caNdEia raMalHo 84
95 17548 MElQUiSEdEQUE alMEida XiNaidrE 84
96 50112 caio ZacariaS loPES dE liMa 83,5
97 4015 aNToNio cHarlES MoUra GoMES 83
98 24748 roMário SaNToS PiNHEiro 83
99 337 THiaGo doS SaNToS SilVa 83
100 64938 PEdro HENriQUE SaNToS do NaSciMENTo 83
101 51207 daVi BriTo da SilVa 83
102 14708 rodriGo dE SoUZa liMa 83
103 59456 SáTiro NETo dE carValHo 83
104 18930 GlEdSoN alVES doS SaNToS 83
105 19525 arNaldo riBEiro da SilVa 83
106 82232 GEoVaN TorrES PErEira 83
107 55748 JEffErSoN PaNToJa fariaS 83
108 27767 MarcoS dE PaUla SilVa 83
109 59747 rodriGo dE aNdradE PErEira 83
110 22524 rodriGo dE aSSiS alENcar 83
111 57716 JoÃo iraN dE aNdradE JUNior 83
112 75941 MaNoEl TaVarES da SilVa 83
113 74206 roBSoN loPES da SilVa 83
114 39084 JoSÂNGEllES PESTaNa EricEira 83

115 51461 JaiME dE MoraiS JUNior 83
116 48149 cláUdio JoSÉ aGUiar PiNTo 83
117 37891 doUGlaS TriNdadE VaScoNcEloS 83
118 63277 NilSoN fErrEira MoNTEiro JUNior 83
119 41184 dioGo MEdiNa dE liMa fEliPPE 82,5
120 47127 carloS JoSÉ dE MElo 82,5
121 17368 THaYlaN liMa daMaScENo 82
122 27390 filiPE liMa dE MoraES 82
123 50621 alBErTo adriaN PiNHEiro GoNZalEZ 82
124 88972 rafaEl MENdES rodriGUES 82
125 1050 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS 82
126 64573 THiaGo loPES coSTa 82
127 79335 cHarlES NaZarENo MoNTEiro carValHo 82
128 78822 THallES dE liMa NUNES 82
129 55714 EliSoN araÚJo carValHo 82
130 679 aNdrE ViNicioS coSTa dE liMa 82
131 68467 lEoNardo frEirE ModESTo 82
132 55911 JoHN NoNaTo MElo dE SoUZa 82
133 11319 diEGo alEXaNdrE dE SoUSa fraNco 82
134 6469 BrUNo WalliSoN oliVEira coSTa 82
135 28518 GaBriEl GalVÃo SoarES 82
136 36949 JoaliSoN carValHo da foNSEca 82
137 53031 JoSÉ roBErTo raMoS da SilVa filHo 82
138 2184 KaiQUE WariSoN PaNToJa dE oliVEira 82
139 45326 TUllYo roBErTo dE SoUZa araUJo 82
140 28022 HErcUlES dE oliVEira GoUVEia 82
141 82834 daYVES doS SaNToS 82
142 22813 JoHNaTHaN WENdEll BraGa NoBrE 82
143 1234 JoSÉ rafaEl BarBoSa SilVa 82
144 4029 JoNilSoN roSa VaZ 81,5
145 59099 alESSaNdro alVES cHaVES 81,5
146 65783 JENEildo doS SaNToS BaTiSTa 81,5
147 6922 dENildo raMoS faro 81,5
148 51805 aNdrEY MoNTEiro PalHETa 81,5
149 23504 VicTor da coSTa BaraTa 81,5
150 8036 NEY GoNÇalVES raMoS JUNior 81
151 30749 WilliE caSTElo SaNTiaGo rEiS 81
152 6315 MarcElo raMoS dE carValHo 81
153 13602 lUciEl GoNÇalVES BarBoSa 81
154 21627 roNaldo da SilVa aUSTriQUiNo 81
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155 57101 rodriGo HENriQUE rocHa 81
156 88484 EliSVaN diaS aNdradE 81
157 37562 KaKUEi YaNaKa dE liMa caSTro 81
158 61774 MilToN MacEdo caNUTo 81

159 2803 allaN MoNTEiro coUTiNHo 81
160 66740 MarToNio riBEiro dE araUJo 81
161 303 WillEr SoarES GoNÇalVES 81
162 40441 PaUlo loPES da SilVa JUNior 81
163 73848 iNaYaN loiola liMa 81
164 26997 SaliN GalUcio QUEiroZ 81
165 59333 PEdro HENriQUE MaciEl 81
166 1061 EliaS lEVi da SilVa 81
167 82714 doUGlaS alMEida fErrEira 81
168 32185 EdMilSoN SoUZa do NaSciMENTo 81
169 5745 faGNEr doS SaNToS fErrEira 81
170 17640 GilVaN SodrE airES 81
171 23965 GlaYdSoN rafaEl SaNToS da SilVa 81
172 88155 daNilo da SilVa MoTa NETo 81
173 91871 iVaN GoMES rocHa da SilVa 81
174 40782 aNToNio dE PadUa cardoSo dE alMEida JUNior 81
175 41548 lUcaS rYNald dE SoUSa carValHo 80,5
176 1983 fraNK BrUNo MoTa da SilVa 80,5
177 18150 EdSoN alVES dE oliVEira JUNior 80,5
178 4724 alEX SilVa daS NEVES 80,5
179 30138 MarcElo liMa TorrES 80,5
180 13619 rENaN arTHUr cadilHE MarTiNS 80,5
181 27797 PaUlo roBErTo MorEira coSTa 80
182 59608 JoZEli dE SoUZa caValcaNTE 80
183 38587 THiaGo da coSTa oliVEira 80
184 57785 HENriQUE cESar dE SoUZa PErEira 80
185 57321 JEffErSoN BrUNo loPES coSTa 80
186 14831 roGEr WilliaM BraBo cardoSo 80
187 52482 JoÃo carloS da SilVa loPES 80
188 40201 TiaGo oliVEira MariNHo 80
189 41361 WESllEY diaS coNcEiÇÃo liNS 80
190 41004 SHarlY da SilVa fErrEira 80
191 79779 adENilToN MiraNda coSTa 80
192 69123 MarcoS fErNaNdo MarQUES doS SaNToS 80
193 80881 GUSTaVo BorGES MariaNo 80
194 4338 VaNdErSoN HENriQUE BarBoSa fErrEira 80
195 7868 SEBaSTiÃo aUGUSTo alcaNTara EVaNGEliSTa 80
196 5211 fEliPE SoarES fraNÇa 80
197 31932 adriaNo GoNÇalVES PiMENTEl 80
198 32487 cHiSTSoN clEYToN MENEZES da SilVa 80
199 3976 WallacE MEdEiroS da SilVa 79,5
200 44391 Marcio GoNcalVES PErEira 79,5
201 39138 PaUlo HENriQUE MarQUES dE SoUSa 79,5
202 1526 MarcoS fEliPE dE alMEida SaNToS 79,5

203 98 KlEiToN dE oliVEira cordoVil 79,5
204 9512 lUaN JUNior dE SoUZa 79
205 10920 Nil MicHEl da cUNHa PErEira 79
206 55054 EriValdo SilVa doS SaNToS 79
207 41776 claUdio alEX do laGo PraXEdES 79
208 15109 roNiErlE ViaNa caValcaNTE 79
209 18474 MaUricio alVES doS SaNToS 79
210 29349 KESSY JHoNiS da rocHa GoNÇalVES 79
211 27473 MaGNo roMário GoNÇalVES diaS 79
212 53301 lEMUEl SilVa dE liMa 79
213 65887 fEliPE HolaNda MENdES 79
214 24466 MarcElo MEdEiroS MacEdo 79
215 65106 roNaldo GoMES do NaSciMENTo 79
216 44393 JoSÉ raiMUNdo da SilVa GoMES 78,5
217 61666 GUilHErME VicTor cUNHa TaVarES 78,5
218 2286 WElliNGToN JorGE NaZiaZENo VaScoNcEloS 78,5
219 2535 MaGNo fariaS BarroS 78,5
220 7818 lUiZ HENriQUE aMaral dE alMEida 78,5
221 30665 iSaiaS alBUQUErQUE loPES 78,5
222 87324 aNToNio fEliPE fErrEira MarQUES arrUda 78,5
223 7370 dEric PETroNiUS SilVEira araUJo 78

224 25451 roBSoN fErrEira PiEdadE 78
225 47615 WilSoN alVES ToMaZ JÚNior 78
226 17351 roGÉrio Vidal PErEira 78
227 43468 dYEGo WlQUEM araUJo dE SoUSa 78
228 56744 JailSoN carloS PErEira MarTiNS 78
229 46762 JoSÉ aTHBraÃo alVES liMa 78
230 44071 JoÃo BaTiSTa da SilVa JUNior 78
231 65159 JEffErSoN MoNTEiro NaSciMENTo 78
232 11430 HElio fErrEira da SilVa JUNior 78
233 53252 doUGlaS da SilVa PiMENTEl 78
234 3416 iVaN dE oliVEira MiraNda 78
235 68040 laZaro alVES doS SaNToS 78
236 79391 alEX SilVa lacErda dE SoUSa 78
237 86561 lUcaS daMaScENo dE oliVEira 78
238 50258 doMiNGoS dE JESUS MoNTEiro JÚNior 78
239 31627 clEYToN SilVa dE PiNHo 77,5
240 48859 aNdrESoN da SilVa loPES 77,5
241 63342 adElMo JoSÉ dE frEiTaS JÚNior 77,5
242 25799 carloS arTHUr SaNToS PErEira 77,5
243 32029 lUcaS arrUda da SilVa SaNToS 77,5
244 16058 rafaEl SilVa dE oliVEira 77,5
245 59066 WaNdErSoN dE MElo PaiVa 77,5
246 45664 iVaNildo aiaTY araUJo BorGES 77,5

247 24803 JoÃo HENriQUE SaraiVa QUadroS 77
248 21995 lUciaNo BarBoSa riBEiro 77
249 15449 KElSoN KlEdSoN NUNES BorGES 77
250 27369 JoSE GalVÃo dE JESUS JUNior 77
251 50402 aNToNio carloS da SilVa JUNior .. 77
252 64519 WilliaN doS SaNToS SilVa 77
253 80011 NEY JacKSoN PoNTES doS SaNToS 77
254 61417 WaGNEr claYToN alMEida dE frEiTaS 77
255 49220 THYaGo araUJo SoUSa 77
256 31695 EMErSoN MoUra foNSEca 77
257 46096 cESar aUGUSTo dE carValHo PiNHEiro 77
258 4557 carloS clEBEr SilVa raPoSo 77
259 17674 oToNiEl SilVa doS SaNToS 76,5
260 70183 JoEl corrÊa BarBoSa 76,5
261 43403 iSEiaS dE oliVEira 76,5
262 48309 doMiNiQUE SilVa liMa 76,5
263 33222 JoÃo Márcio dE SoUZa MElo 76,5
264 13626 daVi SilVa VaScoNcEloS dE SoUZa 76,5
265 78879 lEaNdro NEVES da PaiXao 76,5
266 63585 JoÃo PaUlo da SilVa corPES 76
267 68637 SidNEY PErEira dE fiGUEirEdo 76
268 47396 adriaNo dE oliVEira SilVa 76
269 53032 arTUr dE JESUS MacEdo 76
270 39627 rENaTo da SilVa aZEVEdo 76
271 25466 flaVio SilVa GaMa 76
272 44384 WElliNGToN PaTricK da SilVa loPES 76
273 9996 claUdEcY SaNToS araUJo 76
274 26976 MarcoS fErNaNdo MoNTEiro cHaVES 76
275 57507 aNToNio roBSoN PErEira doS SaNToS 76
276 57324 BrUNo rodriGUES da SilVa alVES 76
277 67546 roGErio oliVEira BorGES 76
278 53626 WESlEY fErrEira NaSciMENTo 76
279 50263 KaSSio aUGUSTo SENa SarMENTo 76
280 33828 rafaEl dE SoUZa SilVa 76
281 83712 BrUNo carloS dE SoUZa SaNToS 76
282 58733 GaBriEl MElo NaSciMENTo 76
283 50223 JoSÉ fraNciSco MoNTEiro do NaSciMENTo 76
284 40854 daNiEl GoNÇalVES JÚNior 76
285 59765 aNToNio WElliNGToN Vilar da SilVa 76
286 63807 BrUNo rocHa NoVaES 75,5
287 62925 arTUr GaBriEl dE MEdEiroS PiMENTEl 75,5
288 45682 GildEMar da cUNHa ValaNGEliS 75,5
289 48596 fraNciSco alVES dE MElo 75,5
290 26917 rENaTo BoMfiM PiNHEiro 75,5
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291 3037 ToNY coNrrado rocHa SilVa 75,5
292 21416 GUSTaVo rodriGUES GUia 75,5
293 53914 HiGor clEiToN PErEira dE oliVEira 75,5
294 88543 PHYliPE aUGUSTo coSTa dE carValHo 75
295 56897 HaNdErSoN SoUZa BiNo araUJo 75
296 33509 YUri araUJo SilVa 75
297 54831 aBNEr da SilVa caBral NETo 75
298 64488 JUVENal fErrEira doS SaNToS JUNior 75
299 58570 rafaEl BarBoSa coSTa 75
300 59539 carloS EdUardo PalHETa dE MElo 75
301 39279 HUGo lEoNardo SilVa da SilVa 75
302 60268 carloS aUGUSTo da SilVa SaNToS 75
303 50037 roMário SaNToS MENEZES 75
304 53367 JoHN dEricK riBEiro daNTaS 75
305 23053 Joao VicTor oliVEira SErra 75
306 30896 EMErSoN SiMÃo NUNES 75
307 54345 JoSE roBErTo fErNaNdES SoarES 75
308 73900 JoilSoN MoraiS PErEira 75
309 29091 PaUlo SErGio MiKocZaK 75
310 59363 afoNSo dE SoUZa coUTiNHo 75
311 34173 JaYMErSoN da SilVa BarBoZa 75
312 82326 roBSoN PErEira da SilVa 74,5
313 49000 fáBio aNdErSoN da SilVa SErrÃo 74,5
314 36096 roBErTo rioTiNTo dE liMa 74,5
315 26765 JEffErSoN PaNToJa da coSTa 74,5
316 50215 WaGNEr SilVa MoraES 74,5
317 59666 lUaN GlEYdSoN BarBoSa fErrEira 74,5
318 51526 roNilSoN PiNTo aGUiar 74,5
319 68567 JEaN BarroS BriTo 74,5
320 88483 carloS rafaEl PirES 74,5
321 55485 rEYNaldo ViTor BaTiSTa BaraTa 74
322 93345 NicaSSio diEGo PErEira da SilVa 74
323 37410 diEGo fiGUEirEdo dE araÚJo 74
324 84888 TalliSSoN GaBriEl caETaNo dE alMEida 74
325 54502 rENaTo fEliPE dE alMEida SilVa 74
326 57206 roJEr dUarTE dE oliVEira 74
327 31340 WilliaM SoUSa SilVa 74
328 17229 ricardo MoraES NaSciMENTo 74
329 34862 EdilSoN BENEdiTo da SilVa 74
330 69754 roBErVal da SilVa fErrEira 74
331 9361 roSiValdo faVacHo MoNTEiro 74
332 185 WENdEl lEriaNi dE oliVEira 74
333 58859 JoÃo fEliPE da SilVa SoUSa 74
334 37396 GEVaErTE dE SoUSa SilVa 74

335 1278 ToNi rolEMBErG 74

336 17668 GiNaldo crUZ oliVEira 74
337 162 BrUNo GaMa doS PaSSoS 74
338 10625 iVaN doUGlaS coSTa dE SoUSa 73,5
339 7565 PEdro roBErTo dE SoUZa GoMES 73,5
340 3421 Marcio roBErTo SilVa alfaia 73,5
341 48104 MarciaNo dE SoUSa SoarES 73,5
342 53293 aliSoN NUNES SilVa cHUcrE 73,5
343 10456 roMário liMa da SilVa 73,5
344 78251 SEBaSTiÃo MaNfrEdo da coSTa NETo 73,5
345 26715 SilaS GalVÃo dE SoUSa 73,5
346 49577 MaNoEl NEilSoN da SilVa SalES 73
347 42380 JoHN GoNcalVES corrEa lEiTE 73
348 50141 cáSSio ZacariaS loPES dE liMa 73
349 50502 JoErBETH BarBoSa alMEida 73
350 36755 raiMUNdo rodriGUES dE MoraiS 73
351 55378 EricK WilliaM SoUSa da SilVa 73
352 56081 daNiEl fErNaNdES dE SalES lEiTE 73
353 31513 flaVio rEGiNaldo rafaEl 73
354 44566 MarcElo dE SoUSa liMa 73
355 28534 lEoNardo SilVa dUTra 73
356 21414 JoSE dioGo cardoSo GoMES 73

357 15622 MadSoN BarroS cardoSo 73

358 29461 Eri WaGNEr doS SaNToS liMa 73

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - LaGo tUcUrUÍ
class. inscrição Nome Nota Final

1 65038 PaTricK SoUZa PErEira 93
2 84787 VaGNo dE liMa SilVa 88
3 1512 Marcio lUiZ SloNGo coSTa 87,5
4 72413 MicaEl JoSÉ carValHo rodriGUES 85
5 64271 PEdro HENriQUE doS SaNToS coSTa ValE 85
6 30569 SaMUEl oliVEira aMaral 84
7 7586 MaTHEUS Vila SEca SaNcHES 83,5
8 85351 ElQUiaS PaES dE SoUZa 83
9 54762 doMiNGoS dUTra alVES 82
10 28906 JUaNEZ coSTa dE caSTro 81
11 55132 NilToN riBEiro da SilVa 80,5
12 45137 EriK SilVa 80,5
13 71659 GiNEToN rodriGo oliVEira Baia 80
14 58971 BrUNo SoUSa da coSTa 79
15 23515 adriaNo fErrEira PirES 79
16 32466 WriEl loPES MarTiNS 78,5
17 66501 raiMUNdo NoNaTo PEdroSa BraNdÃo 76,5
18 1681 lEoNardo GoMES lira 76

19 54395 faBio SilVa MiraNda 75,5

20 46176 rENaTo oliVEira dE arrUda 74

21 65419 lUiZ fEliPE dE JESUS SaNToS 73,5

22 38461 GEoVaNY fErNaNdES dE SoUSa 73

23 51346 MarciEl dE SoUZa dUarTE 73

24 2869 PEdro HENriQUE dE oliVEira GoMES 72

25 50564 MicHaEl roBSoN rodriGUES doS SaNToS 70,5

26 73914 lEaNdro carValHo 70

27 39822 SilVaNio SaNToS araUJo 68,5

28 23704 SaNdro SoarES alMEida 68

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - MaraJÓ

class. inscrição Nome Nota Final

1 24234 MarcoS dE MENEZES SoUSa 94

2 50164 EdiElSoN dE SoUZa corrEa 93

3 85866 GEoVaNi BarroS PiNTo 88

4 51704 adriaNo MacHado dE aQUiNo 85,5

5 49177 lUcaS lEÃo VaNZElEr 85

6 9086 aNdErSoN SilVa da SilVa 85

7 54111 JoSÉ Maria EVaNGEliSTa da SilVa filHo 84

8 36306 dioGo SaNToS dE JESUS 84

9 62746 MaTEUS fraNciSco da SilVa MoNTE 84

10 63950 roGEr PErEira PaNToJa 84

11 48915 roMUaldo daMacENo doS SaNToS 83

12 31435 MicHEl fErrEira BoNTa 82,5

13 25192 alEXaNdrE WErNEK VariS MoNTEiro 82

14 54784 ElToN Baia ViaNa 81

15 58849 airToN ProGENio TaVarES 81

16 10143 KlEBEr THiaGo BarBoSa MacHado 80

17 86343 carloS ViNiciUS MacEdo crUZ 80

18 31988 alEXaNdrE SilVa doS SaNToS 80

19 7107 JEaN lUcENa GoUVEia 79

20 58860 HErBErToN da SilVa diaS 78

21 68501 alEX MarcEliNo roSa dE araÚJo 76

22 60707 SidNEY do Socorro fariaS SaNToS 74

23 45358 JoSiEl GoES carNEiro 74

24 55157 carloS HENriQUE VariS MENdES 73

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - rio caPiM

class. inscrição Nome Nota Final

1 62616 fEliPE BENiGNa dE oliVEira 94

2 28649 THiaGo dE oliVEira SilVa 90

3 3399 aBÍlio HYaGo loPES MarTiNS 90

4 25938 ricardo rodriGUES liMa 89

5 50090 ENio aGUiar PErEira 89

6 72230 PaUlo roBErTo dE SoUSa rEiS 88
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7 55080 ErliSoN MiraNda ViaNa 87
8 47478 frEdSoN Marcilio alVES NoVaES 87
9 61997 MarcÍlio alVES da coNcEicao 86
10 85790 SÉrGio JoSÉ MariNHo MacHado 85
11 48115 VicENTE dE SoUZa liMa NETo 85
12 34312 EdUardo JaNaU ESTrEla 85
13 17400 GaUTaMMaN lUÃ loPES PErEira 85
14 61558 lUciaNo da coSTa SENa 85
15 72532 JoSE rENaTo dE alMEida filHo 84,5
16 48006 EdUardo SaNTaNa BorGES 84
17 33120 carloS alBErTo ViEira riBEiro 84
18 7644 WaNdErSoN HolaNda NaSciMENTo 84
19 13502 allaN dE SoUZa GoMES 83,5
20 62719 fErNaNdo doS SaNToS NEVES 83
21 91023 lUcaS da SilVa loPES 83
22 51542 BrUNo SaNToS doS rEiS 81,5
23 1865 WillYaM SiPriaNo da SilVa 81
24 68327 aNToNio SoUSa MENdES 81
25 24569 fáBio NaZarENo ValENTE 81
26 37420 daNiEl BarBoSa dE SoUSa oliVEira 80
27 74492 HUdSoN MENdES liMa SoUSa 80
28 30943 PaTricK SilVa 80
29 41644 PaBlo WilliaN SilVa doS SaNToS 79,5
30 22460 ENio lira PiNTo JUNior 79
31 74091 GilBErTo fErrEira da SilVa 78,5
32 75136 BrUNo HENriQUE SHEcool BEZErra da SilVa 78,5
33 78158 ricardo SilVa SaNToS 78
34 24863 MESSiaS liMa fÉliX 78
35 61885 GESSiVaN dE SoUSa SaNToS 78
36 33045 BrUNo BarBoSa BaNdEira 78
37 27815 WalliSSoN MarQUES SaNToS 77,5
38 33839 carloS aNToNio liMa NaSciMENTo 77,5
39 37291 GilSoN GoNcalVES dE liMa SoUSa 77
40 50644 lUcio MaUro TEiXEira da cUNHa 76,5
41 16774 lUciaNo BarroS dE oliVEira 76,5
42 52537 dEMETriUS forTES SoarES 76
43 39448 SaMUEl ViTal E SilVa 75
44 30561 railToN MENdES SilVa 75
45 41898 GErSoN SoarES liMa da SilVa 74,5
46 75361 WEBErSoN BaTiSTa fErrEira 74,5
47 34046 fraNciSco BENEdiTo dE oliVEira 74,5
48 5440 Joao MarcoS SilVa BraSil 74
49 72249 ErNaNE rodriGUES frEirE 74
50 46198 EMaNoEl SENa SilVa 73

51 56001 faBrÍcio SilVa dE oliVEira 72,5
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - taPaJÓs

class. inscrição Nome Nota Final
1 28384 PaUlo HENriQUE SaTUrNiNo 91
2 50733 faBio PErEira BaTiSTa 91
3 19868 JaMES SaraiVa E Sa 88,5
4 58628 iGor XaViEr HaGEr 87
5 78880 EMErSoN lUcaS TETo JoaQUiM 86
6 91374 PaUlo carValHo dE alMEida 84,5
7 31 faBio frEiTaS alENcar 83
8 52289 adSo rENaN Prado TaVarES 81,5
9 40902 alEXaNdrE lEal claUdiNo 81
10 33504 fraNciSco dE aSSiS SilVa SaNToS 80,5
11 2199 diEGo fEliPE alMEida rodriGUES 77,5
12 2913 cHriSNEr SoarES raMoS 75,5
13 60423 alESSaNdro fiGUEirEdo dE oliVEira 75
14 39958 MarcoS faBrÍcio BErNardES lEMoS 74
15 236 alTHiErES da SilVa BraGa 73,5
16 75629 JoSSYEl MaYclEY SiQUEira BraNdÃo 73
17 14964 MaTEUS iSac SilVa coSTa 72,5
18 47002 PaBlo KaUE PaZ dE carValHo 72
19 10559 ViNiciUS EMaNUEl dE SoUZa PErEira 72
20 35617 ValdEcir TEiXEira coElHo 71,5
21 87633 MarcoS SEBaSTiÃo da SilVa GaSPar JUNior 71,5
22 77515 NicHolaS fErNaNdES dE MENEZES 70

23 1033 JoÃo rafaEl dE SoUSa lira 70
24 2738 JoÃo MarTiNiaNo dE MESQUiTa NETo 69,5
25 2339 fraNciNaldo rodriGUES 69
26 36741 aNToNio JoSÉ PErira doS SaNToS JUNior 69
27 56343 fraNciSco daS cHaGaS dE aBrEU PErEira 68,5
28 71718 fraNciSco GUEdES da SilVa 68,5
29 11662 clEYToN cardoSo 68,5
30 57726 THiaGo caSTro BriTo 67,5
31 56131 faBiaNo MariNHo SoUSa 67
32 55154 adENNiTo doS SaNToS SoUSa 67
33 47307 WaNdSoN clEiToN Maia da SilVa 67
34 70115 BrENdo SilVa riBEiro 66,5
35 55667 SaMUEl NaSciMENTo SaNToS 66
36 20407 dHENNES da lUZ SilVa 65,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - tocaNtiNs
class. inscrição Nome Nota Final

1 56534 rodriGo PiNTo dE SoUZa 91,5
2 36313 daildo doS SaNToS PaNToJa 91
3 31697 THiaGo SiQUEira da SilVa 90

4 33799 rENaTo SaNToS SilVa 90
5 27155 JEaN lUcaS loPES caValcaNTE 89
6 54302 WElliToN ricardo BriTo doS SaNToS 88
7 46425 EliSoN coSTa do NaSciMENTo 88
8 40623 EVErToN MaTiaS PaNToJa 88
9 59771 arlEY MaTa do aMaral 87
10 46955 ErlaN JoSE MoraES da coSTa 86
11 1943 lUcaS dE JESUS SaNToS dE caSTro 86
12 64439 HEBErToN alBUQUErQUE alVES 85
13 18320 BrENdo frEiTaS Gaia 85
14 35730 rUBiSNEi carValHo PiNTo 85
15 76525 caio SilVa da SilVa 85
16 78185 alESSaNdro lUiS loBaTo coUTiNHo 84
17 66568 GiaMBErSoN GUiMarÃES daMaScENo 84
18 42360 EMaNoEl dE oliVEira MacHado 84
19 27498 rafaEl PErEira BarroS 84
20 69414 HENriQUE liMa SilVa 83
21 36863 carloS ViNÍciUS diaS loBaTo 83
22 87885 SaMaro lÉda rodriGUES 83
23 58284 MilEr doS SaNToS PaNToJa 82
24 8782 PErlY JUNior araUJo NEVES 82
25 59863 roBErTo fraNciSco da SilVa 81,5
26 9111 MaNaSSES MaciEl fErrEira NETo 81
27 61884 EdiNaldo fraZÃo carNEiro filHo 81
28 56748 cliSMErSoN da crUZ riBEiro 81
29 52966 iSMaEl rocHa rodriGUES 81
30 84781 MaNoEl alMir cardoSo da coSTa 81
31 60573 ariSTidES NUNES ViEira 80,5
32 53084 adriaNo doS PraZErES cUNHa 80,5
33 62380 rafaEl SilVa araÚJo 80
34 19640 EdEr BraGa PacHEco 80
35 26494 EriNaldo riBEiro dE SoUSa 79,5
36 23894 EliElSoN loPES rodriGUES 79
37 53072 WEliToN doS SaNToS loBaTo 79
38 24280 PEdro WillaME dE aNdradE araUJo 79
39 24942 JEoVaNE araÚJo dE oliVEira lEiTE 79
40 72454 MaYKo foNSEca SoUZa 78,5
41 54061 WaldEcY GoNÇalVES rodriGUES 78
42 71501 JoNaS raMoS cardoSo 78
43 33723 lUcaS carValHo rocHa 77,5
44 1462 EdiMilSoN PErEira da SilVa JUNior 77,5
45 2935 TiaGo SilVa carNEiro 77
46 80537 rENilSoN doS rEiS Sa 77
47 35589 JoSE ValdEMir aGoSTiNHo doS SaNToS 77

48 57585 ElToN lUiS coSTa coNTENTE 76,5
49 58757 PEdro EdUardo dE SoUSa SilVa 76,5
50 88805 GaBriEl da lUZ PiNTo 76,5
51 66103 aNdErSoN fElESMiNo MoNTEiro 76,5
52 53186 MESSiaS SaNToS E SilVa 76
53 69363 faBricio fariaS MiraNda 76
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54 6177 aUGUSTo clEcio MaciEl Baia 76
55 73845 carloS ViNiciUS da SilVa SoUSa 76
56 60390 EfraiM SilVa dE SoUSa 76
57 26656 JoaQUiM SaNTaNa NEri JUNior 76
58 50198 lUÍS carloS caBral MacHado 75,5
59 2733 VaNdENBErG daMaScENo do rEGo 75,5
60 7307 raildo MacEdo dE SoUZa JUNior 75,5
61 56773 lUcaS Prado loPES 75,5
62 73334 cHarlES cordEiro MElo 75,5
63 53456 TiaGo cordEiro fErrEira 75
64 47520 GUSTaVo da SilVa coNcEicao 74
65 60560 aBiB BarBoSa fraNcEZ 74
66 83676 dEiViSoN da SilVa coElHo 74
67 44635 WESllY dE SoUSa oliVEira 74
68 61548 GlaUBEr caldaS MaciEl da SilVa 74
69 5227 TiaGo coSTa da SilVa 74
70 23573 MaNoEl Maria PorTilHo Baia 73,5
71 87314 iTalo SHEldoN liMa lEMoS 73,5
72 35586 railSoN SilVa PErEira 73
73 25384 ricardo SoUZa SoarES 73
74 30058 alfrEdo BriTo aGUiar JUNior 73
75 47773 ricHardSoN alVES MENdES 72,5
76 8122 VicTor HENriQUE coSTa E SilVa 72,5
77 39184 NiElSoN dE MElo TaBaraNa 72,5
78 1151 alBErTo cardoSo lEal 72
79 68559 HENriQUE NETo crUZ NUNES 71,5
80 53641 roMUlo rUaN GoMES PorTilHo rodriGUES 71
81 61972 GilclEY doS PraZErES filGUEira 71
82 65684 aNToNio JUNior GoNcalVES fiGUEiro 71

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - XiNGU
class. inscrição Nome Nota Final

1 80755 BrENdo liSaNdro fErrEira da SilVa 94
2 53830 alaN doUGlaS aViNTE ViaNa 89
3 57393 daNilo dE aNdradE UliaN 87
4 14896 MaYcoN NaYTH SilVa alVES 87
5 24443 daNNYllo BarroSo SoUZa 85
6 80388 WEMErSoN caMPoS SaNToS 85
7 4776 aNdErSoN MElo dE oliVEira MElo 84

8 57483 MarcUS aNToNio BarrETo dE araÚJo 84
9 68190 BrUNo PiNHEiro dE lUNa 84
10 72861 fraNciSco cHarlES fErNaNdES dE SoUZa 82
11 74792 MiQUÉiaS da cUNHa MoraES 78,5
12 53802 Érico frEdErico oliVEira doS SaNToS 77,5
13 1522 THiaGo araUJo da coSTa 77
14 44030 arY Haroldo carValHo caValcaNTE 76
15 415 idalMir SáVio cardoSo da SilVa 75,5
16 33187 daNilo daNTaS dE NoVaES 75,5
17 49943 THalES dE SoUZa PEdroSa 75,5
18 15783 fraNciSco MarcElo PErEira MiraNda 74
19 35434 EdiEl BarBoSa doS SaNToS 72,5
20 48296 roNiSoN loPES dE SoUZa 72
21 27903 dário BarrETo MENEZES 72
22 19099 MarcEliNo SoarES dE liMa BarBoSa 71,5
23 27740 JoNaTHaN liMa dE frEiTaS 71,5
24 64835 UliSSES ZaNElaTo da SiVa 71
25 18493 MaUricio SoUZa doS SaNToS 70,5
26 26921 JUNior liMa SiQUEira 70,5
27 71289 oZiEl da coSTa oliVEira 70,5
28 5347 MarcoS lEaNdro liSBoa frEirE 70

Anexo 02 - Resultado Final Definitivo da 1ª Fase dos candidatos 
classificados para as vagas de cadastro de reserva, em ordem de 
classificação

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - araGUaia
class. inscrição Nome Nota Final

1 88288 aNNE KarolYNE MaToS PiMENTa 76
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - BaiXo aMaZoNas

class. inscrição Nome Nota Final
1 40088 VaNESSa iNES dE aSSUÇÃo MElo 78
2 25553 aMaNda PriScila SoarES aZEVEdo 76,5

3 33844 aNa Maiara MorEira dE SoUSa 76
4 39587 PriScila dUarTE doS SaNToS 76
5 38913 adriElY liMa diaS 75,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caetÉ
class. inscrição Nome Nota Final

1 47569 JaMillE caroliNE BarBoSa da coSTa 74,5
2 42626 EliSaNGEla MorEira BarrETo 71,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caraJÁs
class. inscrição Nome Nota Final

1 30079 criSTiaNE dE alENcar PErEira 82
2 44311 SaMaNTHa dE oliVEira fErrEira 82
3 50157 KEila daiaNE MoraiS fErraZ 82
4 58612 laYS NaTcHEllE fErNaNdES dE MENdoNÇa 82
5 27025 iaSMiN JadJESKi SoUZa 80

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJarÁ

class. inscrição Nome Nota Final

1 61802 NiVia TariTa PorTilHo Mafra 75

2 70404 aNa caroliNa SaNToS dE SoUZa 75

3 1424 SaMara MiraNda VaScoNcEloS 74,5

4 50236 Erica liENY aNdradE fraNÇa 74,5

5 64847 rENaTa da SilVEira alEiXo 74,5

6 47230 lariSSa araUJo dE SoUSa 74

7 68288 EliZaNE liMa da SilVa 74

8 87857 MaYaNE lUcia BraGa daVid PErEira 74

9 35765 SaNdra lÚcia da crUZ fUrTado 74

10 82894 lEila cHriSTiaNE ValadarES PiNTo 74

11 27666 caroliNa MESQUiTa GErMaNo 74

12 51100 Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS 74

13 36227 fErNaNda caroliNE MoUra ViaNa 74

14 88865 aNa caroliNa da SilVa GoMES 74

15 83354 ESTrEla dE SoUZa rocHa aNdrÉ 73,5

16 54767 JUliETE da crUZ alMEida 73,5

17 86078 lariSSa PaiVa loPES 73,5

18 64694 YaSMiN JaMillY SaNToS NEVES 73,5

19 5998 faBiola PoliaNa dE alENcar PiNTo 73

20 33986 Maria aUcilEa EVaNGEliSTa da SilVa 73

21 55236 JaMilE criSTiNa cardoSo do NaSciMENTo 73
22 59643 daNiElla loPES SoUZa 73
23 55822 lila SHaKTi cordoVil NadEr 73
24 60250 PaTricia da crUZ laMEira GUErrEiro 73

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaMÁ
class. inscrição Nome Nota Final

1 2190 PriScila dE NaZarÉ MoNTEiro Maia 75
2 56695 EMaNUEllE laZaro dE araUJo SilVa 75
3 75539 PaMEla SaNTiaGo doS SaNToS 75
4 3377 fraNciSca daYaNE SilVa GoMES 75
5 6319 TaTiaNa dE SoUSa aBrEU 75
6 32085 EdilENE corrÊa da SilVa 74,5
7 67958 aMaNda dE loUrdES SaNToS VilEla 74
8 44376 THaiNá dE cáSSia SilVa araÚJo 73,5
9 62534 PÂMEla lariSSa doS SaNToS cHaVES 73,5
10 60582 caMilla loBaTo SaNToS 73
11 75110 EliÂNGEla criSTiNa cÂNdida coSTa 73
12 47118 JESSica criSTiNa da SilVa MalcHEr 73
13 3401 PaTricia aGUiar rodriGUES 73
14 65500 Maria dE NaZarÉ dE fariaS ProGENio 73
15 37791 lidiENE araGÃo SoUSa 73
16 40769 daNiEla dE caSTro fiGUEirEdo 72,5
17 83852 raiMUNda NElMa aQUiNo dE SoUSa 72,5
18 75165 SHEYla rENaTa da SilVa do carMo 72,5
19 53082 MaraYaNNE GoNÇalVES SaNÇÃo 72
20 60304 SiNara da SilVa coSTa 72
21 38487 lariSSa BarBoSa MoNTEiro 72
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carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - LaGo tUcUrUÍ
class. inscrição Nome Nota Final

1 63185 JarliENE corrEa PErEira MaiNardi 73
2 64810 liliaN criSTiNa coElHo da SilVa 72,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - MaraJÓ
class. inscrição Nome Nota Final

1 52996 JUcilENE doS SaNToS coSTa 77,5
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - rio caPiM

class. inscrição Nome Nota Final
1 43786 SUSaN SoarES da coSTa 72,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - taPaJÓs
class. inscrição Nome Nota Final

1 3660 daiaNE ViaNa SilVa 71
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - tocaNtiNs

class. inscrição Nome Nota Final
1 58648 ElcilENY aBrEU SoUZa BarcEloS 72,5
2 10576 aNa claUdia ValENTE fErrEira 69

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - araGUaia
class. inscrição Nome Nota Final

1 50109 EliZEU doS SaNToS fEiToSa 73
2 52855 arNoldo MiraNda dE aNdradE 72,5
3 11696 dENiS dE aSSiS cardoSo 72
4 87699 diEGo HENriQUE THUlEr MariaNo 70,5
5 4263 lEaNdro fariaS doS SaNToS 69,5
6 44988 EliaS da SilVa NaSciMENTo 69
7 31069 roGErio GoNÇalVES SErafiM 68

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - BaiXo aMaZoNas
class. inscrição Nome Nota Final

1 58181 alESSaNdro dE aNdradE BarroSo 73,5
2 29028 BENEdiTo SUliVaN dE oliVEira liMa 73
3 13849 rodriGo lEiTE dE PádUa 73
4 20215 rUaN SilVa SarMENTo 73
5 38785 BrUNo roSiValdo da SilVa BarBoSa 72,5
6 54002 rEidSoN dE aSSiS PErEira 72
7 34569 MaicoN rodriGUES fEiToSa 72
8 55383 NEUraNdi fErrEira dE caSTro 72
9 47523 EdUardo aMaral MENEZES 70
10 12727 aNTÔNio JoSÉ dE SoUZa SiMaS 69,5
11 25960 aGNaldo MaTiaS dE aGoSTiNHo 69,5
12 42115 rafaEl fErNaNdES SENa 69,5
13 8408 fraNcio MoUra dE liMa 69,5
14 16702 oraci TraVaSSo dE fariaS 69,5
15 1953 JoNaS MoraES BaTiSTa 69
16 32868 fraNciSco BarroSo SilVa 69
17 64845 daNiEl KrUGEr BriTTES 69
18 47494 BrUNo MESSiaS oliVEira do NaSciMENTo 69
19 49932 ZidaNE doS SaNToS aNdradE 69
20 38855 SaMUEl JoSÉ GalÚcio XaViEr 68,5
21 16839 aNdrE fariaS liMa 68
22 87813 aYUPE cardoSo PiNHo 68

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - caetÉ
class. inscrição Nome Nota Final

1 37119 fraNciclEi da coSTa MoUra 74
2 4977 SilVio fErrEira da coNcEicao 73,5
3 1649 dEricK WErNEN da SilVa fErrEira 73
4 73590 Márcio HENriQUE SilVa PErEira 73
5 54534 JoSE MailSoN fErrEira SoUZa 72,5
6 5054 MillaN aUGUSTo coSTa MaToS 72,5
7 63890 raMoN oliVEira PiNHEiro 72,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - caraJÁs
class. inscrição Nome Nota Final

1 65589 diEGo PaTricK dE SoUZa rodriGUES 75

2 4540 MaNoEl do ESPiriTo SaNTo SoUZa da SilVa 74,5
3 53348 HaTiNo dUarTE lEiTE 74,5
4 22835 laElSoN dE SoUSa araÚJo 74
5 3913 rUaN fEliPE liMa NUNES 74
6 961 faGNEr MoUra coSTa 74
7 68160 lUiZ roBErTo diaS aNdradE 74
8 49236 JailSoN fErNaNdES florES 74

9 10909 aNToNio JoSE ValdiViNo da SilVa 73
10 71219 aNTÔNio WilSoN araÚJo rocHa 73
11 52910 MarcoS SaNToS MiraNda 72,5
12 4668 iTalo TaSSio da rocHa SaNToS 72,5
13 6582 clEMErSoN colacio da SilVa 72,5
14 54207 JacKSoN doS SaNToS SoUSa 72,5
15 11064 TiaGo rafaEl dE SoUSa MiraNda 72,5
16 9317 BENoNES SilVa SaNToS 72,5
17 58108 alBErTH MaTHEUS clEMENTiNo crUZ 72,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ
class. inscrição Nome Nota Final

1 50611 MaNoEl dE JESUS SilVa raMoS 74
2 12487 MaNoEl HENriQUE SaNToS liMa 74
3 38467 WalTEr JoaQUiM dE SoUSa JUNior 74
4 55646 WaGNEr aMoriM dE QUEiroZ 74
5 5950 EdEValdo coSTa MacHado 74
6 47913 aNdrEY dE oliVEira riBEiro 74
7 56581 JEffErSoN cardoSo da SilVa 74
8 58179 MarcoS raiMUNdo SaNToS dE oliVEira 74
9 18325 aNdErSoN JoSE dE SoUSa MoNTEiro 74
10 59160 JoSÉ roBErTo carValHo PaMPloNa JUNior 74
11 62668 GilSoN rodriGo rUaS NoGUEira 74
12 71859 HEriNSoN rEBoUcaS frEiTaS coSTa 74
13 44673 ildEMilSoN da coNcEiÇÃo liMa 73,5
14 49836 GaBriEl adriaNo JoSE dE SoUSa 73,5
15 91061 MarcoS JoSÉ araÚJo MoTa 73,5
16 30773 BrUNo dE caSTro carValHo 73,5
17 32744 Moacio aNdradE dE SoUZa 73,5
18 35598 PaUlo JUNior NEVES dE SoUSa 73,5
19 41082 carloS aNdrE doS SaNToS PiNTo 73,5
20 16931 EdilSoN MENEZES dE JESUS 73,5
21 79033 JoSiNaldo dE oliVEira alVES 73,5
22 62335 JESiElToN fariaS da SilVa 73,5
23 40327 fraNciSco EdMilSoN fEiToSa da SilVa 73,5
24 46183 ValdEci alVES dE oliVEira JÚNior 73,5
25 7171 GilfraN coNSTaNcio doS SaNToS 73,5
26 28023 JoSÉ aNdrÉ BEZErra GoMES 73,5

27 36516 faBrÍcio lUiZ HolaNda alVES 73,5
28 1265 rENaTo aMaral MENdES 73,5
29 48041 Marcio PETrUcio dE oliVEira 73,5
30 17931 roNaN lEiTE MoUra 73
31 26350 lUiZ carloS dE lUcENa MoraiS JUNior 73
32 73851 lUcaS BriTo da coSTa 73
33 71719 oZEiaS da SilVa PErEira 73
34 6680 Joao PaUlo coSTa dE MENEZES 73
35 21220 aUGUSTo cESar BriTo doS SaNToS 73
36 5967 THiaGo MarTiNS liMa 73
37 51088 roSiNaldo dE JESUS oliVEira aNdradE 73
38 30100 HiGor KEVEN doS SaNToS GoNÇalVES 73
39 4081 aNdErSoN ViEira dE SENa 73
40 7973 KlEBEr doS SaNToS coSTa 73
41 44646 MoUaNo coSTa SaNToS 73
42 56525 EdilSoN do Socorro da coNcEiÇao MarTiNS 73
43 55967 diEGo caSTro oSÓrio NaSciMENTo 73
44 64518 allaN KEPlEr MoNTEiro SaNToS 73
45 6377 adriEl dE fraNÇa ViaNa 73
46 16018 Marco aUrElio dE Sá GUiMarÃES 73
47 57102 lUiZ GUilHErME alfaia da SilVa 73
48 57537 GilSoN TEiXEira MacEdo 73
49 18385 flaVio MarQUES fariaS 73
50 93379 GElQUiX GoMES MiraNda 73

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
class. inscrição Nome Nota Final

1 37382 rUBEN SaNToS dE JESUS 73
2 48364 Márcio corrÊa SaNToS 73
3 56772 rENaTo alBUQUErQUE loPES 73
4 24274 UalacE PErEira MarTiNS 73
5 53589 cESar aUGUSTo loPES riBEiro 73
6 74679 MaTEUS liMa dE oliVEira 73
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7 19202 Marcio TaVarES MarTiNS 73
8 57581 EViláZio fErNaNdES dE oliVEira 72,5
9 88604 faGNEr raMoN MorEira MoNTEiro 72,5
10 65378 rENaN BarBoSa oliVEira 72,5
11 435 lUiZ roMUlo carValHo liMa 72
12 40892 WaSHiNGToN SoUSa fErNaNdES 72
13 72705 lEoNardo PaGNi 72
14 80549 lUiZ fErNaNdo NEGrÃo rEiS 72
15 89485 roGEr BorGES dE SoUZa 72
16 17415 JoSÉ PaUlo BaTiSTa da SilVa JÚNior 72
17 67152 BrUNo MarTiNS coSTa loUrEiro dE aBrEU 72
18 61215 faBio PaiXao caETaNo 72

19 59171 aNdrÉ ricardo SoUZa doS SaNToS 72
20 17711 JoNaS GUilHErME fiGUEirEdo da TriNdadE 72
21 54942 SilVio dEricK SaraiVa 72
22 50155 dEUdSoN lUiZ faVacHo fErrEira 72
23 39076 NilToN cESar PErEira doS SaNToS 71,5
24 14406 Marcio JorGE SoUZa MENdES 71,5
25 35736 GilciMar aNTÔNio dE liMa QUEiroZ 71,5
26 58231 JadSoN MoUra MoraiS 71,5
27 19133 WENdEll riBEiro loPES 71,5
28 50482 rafaEl alBUQUErQUE VEiGa 71,5
29 20921 MaX WilliaM MaciEl SENa 71,5
30 4565 MarcoS alEXaNdrE ViEira NaSciMENTo 71
31 48737 GUSTaVo doUGlaS da SilVa MoTa 71
32 9102 QUENa fraNco doS SaNToS 71
33 31010 roGÉrio doS aNJoS araÚJo filHo 71
34 35309 lEoNardo JaMEllY MElo alVES 71
35 9175 diEMESoN SilVa Garcia 71
36 25509 caSSio TUlio GoNcalVES da SilVa PErEira 71
37 54969 JoSÉ Maria foNSEca MaViGNo 71
38 67578 lEoNardo roMao BElarMiNo 71
39 16861 MarcoS GoMES PiNTo 71
40 52017 EdUardo JorGE BaPTiSTa BarroSo 71
41 93236 cESar SErGio alVES 71
42 74691 TEMiSToclES coSTa da SilVa 71
43 10187 MarcoS JoSÉ GadElHa MoNTEiro 71
44 14162 WilldErlaN MoTa dE oliVEira 70,5
45 66460 cicEro fEliX da SilVa NETo 70,5
46 9222 WENdEr caMPiSTa MacHado 70,5
47 66063 BrUNo araUJo doS SaNToS 70,5
48 36043 ricardo oliVEira loPES 70,5
49 17040 JoNaTHaN TaVEira MarQUES 70
50 30187 rUaN fEliPE caMPoS fUrTado 70
51 45082 Joao THaliS BarBoSa dE liMa 70
52 66674 roBErTo SoarES aNdradE 70
53 45921 aMÉi MoNTEiro dE alMEida 70
54 43906 JoNaN lUNa SilViNo 70
55 86 BrUcE BarroS dE frEiTaS 70
56 51350 JoSÉ EdilSoN BEZErra XaViEr JUNior 70
57 71403 EdiGlEUSSoN carNEiro da SilVa 70
58 21808 lUiS GUilHErME SoUSa dE araÚJo rodriGUES 70
59 10078 ValdEci PErEira dE SoUZa JUNior fEliPE 70
60 36405 aNdErSoN claUdiaN dE liMa 70
61 15188 carloS JacKSoN falcÃo fErrEira 70
62 49900 JEffErSoN lUiS PErEira da SilVa 70

63 45772 PaUlo VicTor cardoSo SilVa 69,5
64 44816 GilSoN rodriGUES da SilVa JUNior 69,5
65 770 fraNciSco diaS BraNdao NETo 69,5
66 8788 alEX SoUSa GoMES 69,5
67 20047 JUaN ViTor dE liMa SoUSa 69,5
68 72123 JoSE ariMaTEa MarTiNS do NaSciMENTo 69,5
69 69831 ricardo BaSToS fariaS 69,5
70 55071 PEdro lUcaS NaSciMENTo SilVa 69,5
71 46902 JoEldEr fraNciSco VENcESlaU dE SoUSa 69,5
72 11443 THEYMErSoN Prado SaNToS 69,5
73 13586 JoNaTTaN GUilHErME diaS BarroS 69,5
74 13434 rUdiVaN fErrEira da SilVa 69,5
75 32881 NaPolEÃo SEBaSTiÃo SaNToS da SilVa JÚNior 69,5

76 29777 roBSoN diaS GalVÃo 69,5
77 36254 GlaUBErT YaN SoUSa da SilVa 69
78 18805 Eric carNEiro BarrETo 69
79 43507 rafaEl raBElo 69
80 61427 EriK JoHNSoN fErNaNdES da crUZ 69
81 22710 roBErTo MarTiNS VEloSo 69
82 59577 VicTor HUGo SoarES rodriGUES SEGUNdo 69
83 33464 dWaNY HENriQUE MoNTEl 69
84 22393 SEBaSTiao fariaS dE oliVEira 69
85 76153 daNiEl BErGUESoN carValHo doS SaNToS 68,5
86 46694 JoÃo ViTor da coSTa SaNToS 68,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - LaGo tUcUrUÍ
class. inscrição Nome Nota Final

1 33674 MaUricio NaSciMENTo dE MoUra 68
2 8909 JoEl MoNTEiro ViEira 66,5
3 7989 JoNaTHaN BraNdao dE oliVEira 66
4 13931 dioGo loPES SaNToS 66
5 26825 GUSTaVo aNTUNES BorGES NaVES 65
6 28960 TiaGo BriTo dE caSTro 64,5
7 60491 lUiZ PErEira SaNToS 64
8 42601 Marcio rodriGUES dE faria 64
9 8022 cicEro raiMUNdo SoarES filHo 64
10 26044 ariSSaNTo dE SoUSa da SilVa 63

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - MaraJÓ
class. inscrição Nome Nota Final

1 48353 GaBriEl BraGa alVES 73
2 46165 MarcoS dUarTE doS SaNToS 72,5
3 53012 dailSoN SalES doS SaNToS 72,5
4 20982 lEoNardo Sa BriTo 72
5 4288 lUiS roBErToTEiXEira BarBoSa 70,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - rio caPiM
class. inscrição Nome Nota Final

1 7801 MaTEUS BorGES da SilVa 72
2 83118 fEliPE aUGUSTo dE SoUSa 72
3 1875 aNToNio lidEoMar alMEida PirES 72
4 82886 roSalVE NETo lEMoS dE oliVEira 72
5 14515 MaTHEUS coSTa SilVa 71,5
6 70176 daNilo dE araUJo falcao 71
7 515 dEiVYSoN da SilVa GoMES 70,5
8 74618 EdiEl doS SaNToS MoUra 70,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - taPaJÓs
class. inscrição Nome Nota Final

1 63255 iSraEl do NaSciMENTo 65
2 31411 WESlEY GoMES da SilVa 65
3 20570 Marcio roBErTo MUNiZ TEiXEira 65
4 81440 clEBEr diNáPolE caMPoS do NaSciMENTo 63,5
5 2580 allEXaNdrY liNdoN lEiTE cardoSo 62,5

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - tocaNtiNs
class. inscrição Nome Nota Final

1 67595 aMaUrY GoNcalVES SErrao 71
2 64624 SElViNo aNToNio SoarES 70
3 26932 adriaNo ViaNa ValENTE 70
4 86849 alYSSoN BrUNo QUarESMa coUTiNHo 70
5 4819 THiaGo ViEGaS PEiXoTo 69
6 35368 roNald fariaS riBEiro 68,5
7 63223 JoSE aNToNio BarBoSa fErNaNdES 68
8 35835 WENNY rENNE alVES dE MoraiS 68
9 4179 lUiZ oTáVio MElo cardoSo 67,5
10 48099 SilVio PaUlo PaZ MorEira 67
11 40017 EdVaNdo PaES da coSTa 67
12 42625 Gilliard VaScoNcEloS caMPoS 67
13 14815 diEGo BraGa fEiToSa 67

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - XiNGU
class. inscrição Nome Nota Final

1 41616 MarcoS aNToNio liMa coSTa 69,5
2 16015 MarcoNdES BEZErra cEZario 69,5
3 7304 HENriQUE lUciaNo GoMES dE BriTo 68,5
4 3215 WaSllEN GoNÇalVES BarBoZa 66

Protocolo:790546
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 076  de 27 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 os arts. 1º e 21º da lei federal nº 8.159, de 08 de janeiro 
de 1991, que dispõe sob  re a política nacional 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, confiabilidade e a integridade da informação,
resolve:
art. 1 - Nomear a comissão para implementação e funcionamento do Pro-
cesso Administrativo Eletrônico no âmbito da Imprensa Oficial do Estado do 
Pará, sob a presidência do primeiro a realizar a Gestão do (PaE), a saber:
art. 2 – revogar a portaria Nº. 087 de 09 de Setembro de 2020;

NoMe MatrÍcULa FUNÇÃo
VicTor aBraHaM coSTa BENiTEZ 57231235/2 Gestor PaE

carla adriaNa diNElli dE aQUiNo 5946149/2 Suplente Gestor PaE
ZENEidE aParEcida SilVa dE alMEida 5831598/6 Membro

registre-se, publique-se e cumpra-se
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 790366

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 063 de 25 de abril de 2022
dESiGNar, a servidora Maria ocilia MarTiNS PErEira, matrícula nº 
3154769/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
para responder pela coordenadoria do Núcleo de Planejamento, código 
GEP-daS-011.4, por ocasião das férias da titular, Kátia andrade da Silva, 
matricula nº 5490499/6, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
a presente Portaria entra em vigor a partir do dia 02 de maio de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida.
Presidente.

Protocolo: 790043

.

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 148/2017,PU-
BLicado No dia 20/12/2021,
doe Nº34.803,ProtocoLo Nº.708481.
coNTraTado: NÚclEo dE fiSioTEraPia coMErcial lTda. -EPP
oNde se LÊ:
aSSiNaTUra:12/11/2021
ViGÊNcia: 12/10/2021 a 12/11/2022
Leia-se:
aSSiNaTUra:12/12/2021
ViGÊNcia: 12/12/2021 a 12/12/2022
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 790205

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 290 de 27 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 2022/498084 
(PaE), 26/04/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alexandre José de oliveira fernandes, matrí-
cula nº 57221976/1, a viajar ao município de Grupo B/Pa, no período de 
02/05/2022 a 17/05/2022, a fim de desenvolver suas atividades funcionais 
na Unidade Móvel – caminhão do iGEPrEV, que estará na localidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 15 e ½ (quinze 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, 27 de abril de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 790507

.

.

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 interina da Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará no uso de suas atribuições publica ErraTa referente ao Edital nº 
001/2022 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 ênfa-
se em Gestão do conhecimento nas organizações Públicas aos servidores e 
empregados públicos estaduais, que sofrerá a seguinte correção referente 
ao item 3. daS iNScriÇÕES:
onde se lê:
3.1.1. Ser servidor Público Estadual ou Empregado Público Estadual.
Leia-se:
3.1.1. Ser servidor Público Efetivo Estadual ou Empregado Público Efetivo 
Estadual ou Servidor Público comissionado Estadual ou Empregado Público 
comissionado Estadual.
conforme aditamento ao Termo de ajustamento de conduta, em sua clau-
sula 1ª, firmado entre a Escola de Governança Pública do Estado do Pará 
– EGPa e a 2ª Promotoria de Justiça e defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade administrativa -PJdPP/Ma.
os demais itens previstos no Edital de abertura nº 001/2022, permanecem 
inalterados.
Belém, 27 de abril de 2022.
Elisângela Mara da Silva Jorge
diretora Geral interina da EGPa

Protocolo: 790506

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato 009/2018
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: contratação de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva 
e corretiva de Elevadores.
Justificativa: Prorrogação da Vigência do contrato original, por mais 12 
meses, conforme estabelece na cláUSUla QUiNTa item 5.1 do contrato 
nº 009/2018.
Valor: r$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 25/04/2020
Vigência: 25/04/2022 à 25/04/2023
Pregão Eletrônico nº 001/2018 – EGPa
orçamento:
funcional Programática – 04.122.1297-8338
fonte – 0101
Natureza da despesa – 339039
contratado: ElEVadorES HEXcEl lTda EPP
cNPJ: 10.599.628/0001-09
Endereço: av. augusto Montenegro, Km 06, nº 20, Parque Verde – cEP:
66635-110, Belém/Pa,
fone: (91) 3228-4997,
E-mail: hexcel@hexcel.com.br
ordenador: EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE/ diretora Geral - EGPa
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 9912443326-ect/ 010/2018 - eGPa
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS E VENda dE ProdUToS
Justificativa: Prorrogação de Vigência do contrato original, por mais 12 meses, 
conforme estabelece na cláUSUla SÉTiMa do contrato nº 010/2018.
Valor: r$ 5.886,30 (cinco mil oitocentos oitentas e seis reais e trinta centavos)
data da assinatura: 25/04/2022
Vigência: 26/04/2022 à 25/04/2023
orçamento:
Elemento de despesa: 339039
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Projeto/atividade/Programa de Trabalho: 8887
fonte de recursos:0101
contratado: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElEGrafoS
cNPJ/Mf: 34.028.316/0018-51
Endereço: avenida Presidente Vargas, nº 498, campina.
cEP: 66.017-900 – Belém/Pa
contato: (91) 3211-3054
ordenador: EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE/ diretora Geral - EGPa

Protocolo: 789916

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa - caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002250, de 26 de abril de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: aNToNio MoNTEiro foNTES.
cPf: 211.051.622-49.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr T a.
cHaSSi: 9BGEX76H0MB143173.
Portaria Nº 2022330002254, de 26 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: cEliNa roSa dE MoUra Barra.
cPf: 159.491.762-00.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0KG131207.
Portaria Nº 2022330002249, de 26 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: diEGo da SilVa GaMa alVES.
cPf: 537.639.552-91.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT NB.
cHaSSi: 9BGEa69H0MG119349.
Portaria Nº 2022330002246, de 26 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: faBio JoSE loPES do NaSciMENTo.
cPf: 440.654.184-53.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f34K8046370.
Portaria Nº 2022330002245, de 26 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: GErSoN dE aZEVEdo MoraES JUNior.
cPf: 029.202.343-07.
Marca/ModElo: ToYoTa/ETioS Sd XS 15 aT.
cHaSSi: 9BrB29BT5J2200000.
Portaria Nº 2022330002252, de 26 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: iNaldo dE SoUSa SaMPaio filHo.
cPf: 886.030.402-49.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli18 cVT.
cHaSSi: 9BrBl3HE0J0118190.
Portaria Nº 2022330002247, de 26 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: ioNE Ercilia araUJo SaNToS.
cPf: 115.986.972-34.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EXl cVT.
cHaSSi: 93HrV2870lZ102360.
Portaria Nº 2022330002253, de 26 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: JoSiMar PErEira dE SoUZa.
cPf: 452.081.232-15.
Marca/ModElo: ford/Ka fSl aT 1.5 Ha c.
cHaSSi: 9BfZH55S6K8280993.

Portaria Nº 2022330002258, de 26 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: MarcoS coSTa BiTTENcoUrTH.
cPf: 722.538.512-72.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi 20.
cHaSSi: 9BrB33BEXl2000213.
Portaria Nº 2022330002248, de 26 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 da SilVa GoNcalVES.
cPf: 012.517.442-06.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla Gli 20.
cHaSSi: 9BrB33BE6P2103683.
Portaria Nº 2022330002259, de 26 de abril de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: raiMUNdo NoNaTo PErEira dE SoUSa.
cPf: 088.250.332-49.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TaT HB.
cHaSSi: 9BGEa48H0NG107333.
Portaria Nº 2022330002243, de 26 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: rEBEca SoUSa da SilVa.
cPf: 018.652.792-69.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4MT lT.
cHaSSi: 9BGKS69V0KG358033.
Portaria Nº 2022330002256, de 26 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: TErEZiNHa dE JESUS MoraES cordEiro.
cPf: 167.947.022-15.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860lZ115623.
Portaria Nº 2022330002244, de 26 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: VaNdErSoN QUarESMa da SilVa.
cPf: 947.106.782-00.
Marca/ModElo: VW/T croSS SENSE TSi ad.
cHaSSi: 9BWBH6Bf5l4095812.
Portaria Nº 2022330002255, de 26 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: VEra SoNia araUJo da SilVa.
cPf: 129.639.502-25.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1.
cHaSSi: 9BGEB69H0lG129627.
Portaria Nº 2022330002251, de 26 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: WalTEr dE aQUiNo ViEira.
cPf: 189.409.272-49.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd XS 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f38l8075498.
Portaria Nº 2022330002257, de 26 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: WilliaM MaTHEUS raMoS doS SaNToS.
cPf: 049.271.852-06.
Marca/ModElo: PEUGEoT/2008 allUrE PK.
cHaSSi: 936cMNfNVlB541779.

Protocolo: 790171
errata

diÁrio oFiciaL N.34.946 de 26/04/2022
Portaria N. 272 de 25 de aBriL de 2022
oNde se LÊ:  Identificação Funcional n. 5570255/1
Leia-se: Identificação Funcional n. 5573653/1

errata
diÁrio oFiciaL N. 34.948 de 27/04/2022
Portaria N.262 de 19 de aBriL de 2022
oNde se LÊ:  Identificação Funcional n. 5570255/1
Leia-se: Identificação Funcional n. 5573653/1



diário oficial Nº 34.949   53Quinta-feira, 28 DE ABRIL DE 2022

Portaria N.271 de 25/04/2022
oNde se LÊ:  Identificação Funcional n. 5570255/1
Leia-se: Identificação Funcional n. 5573653/1

Protocolo: 790440

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 054/2020/seFa.
data da assinatura: 26/04/2022.
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto: incluir no item “4.5.8 
Migração”, do anexo i do contrato, o subitem “Migração de dados de Pro-
dução” com a respectiva alteração no cronograma de execução. Este item 
não impactará no valor total do contrato e, consequentemente, no crono-
grama-físico financeiro; alterar o cronograma de Execução e o cronogra-
ma físico-financeiro, que passarão a adotar os prazos descritos no termo 
aditivo, contados a partir da assinatura do contrato; e incluir o detalha-
mento da execução das fases dos Macroprocessos c e d, do anexo ii, do 
Termo de referência.
contratado: freebalance inc., inscrita no cNPJ sob nº 37.807.777/0001-72, 
situada na 343 Preston Street, Suite 400, ottawa, ontario, canadá, K1S 1N4.
ordenador de despesa: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 790128

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a empresa ioc caPaciTacao lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 10.825.457/0001-99.
do oBJETo do coNTraTo: contratação dos cursos “Prática de Processo 
administrativo disciplinar, Sindicância e inquérito. lei n. 8.112/90 (Passo a 
Passo), Ênfase Em: como ordenar corretamente Um Processo disciplinar”, 
“Técnicas de Entrevista, interrogatório e detecção de Mentiras na adminis-
tração Pública” e “direito administrativo nos Processos de Pessoal. Ques-
tões Práticas relacionadas à análise e Elaboração de Pareceres Jurídicos”.
Valor GloBal: r$ 65.100,00 (sessenta e cinco mil e cem reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, ii da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.128.1508.8887
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Pará - fiPaT
função: 04: administração
Sub-função: 128 – formação de recurso Humanos
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8887 – capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Total (cursos 1-2-3): r$ 53.700,00
fonte de recursos: 0176 – fiPaT
funcional Programática/ atividade: 17101.04.128.1508.8887
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda – SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04: administração
Sub-função: 128 – formação de recurso Humanos
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8887 – capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Total (04 participantes): r$ 11.400,00
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinários
ordENador rESPoNSáVEl: rené de oliveira e Sousa Júnior – Secretário 
de Estado da fazenda
foro: Belém, Estado do Pará.
daTa: 22 de abril de 2022.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 790437

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de Inexigi-
bilidade de licitação nº 004/2022 para a contratação de empresa para 
atender as necessidades da Secretaria de Estado da fazenda do Estado do 
Pará, através da empresa ioc caPaciTacao lTda.
Valor Global: r$ 65.100,00 (sessenta e cinco mil e cem reais).
Belém (Pa), 22 de abril de 2022.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 790441

.

.

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 774 de 27 de abril de 2022 autorizar 10 e 1/2  diá-
rias ao servidor Joao coNSTaNcio dE oliVEira riBEiro filHo, nº 
0518630701, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo 
dE BarrEira do caMPo, objetivo conduzir veículo no itinerante na UE-
coMT Mandii, no período de 20.04.2022 à 30.04.2022, no trecho Barreira 
do campo - Mandii - Barreira do campo.
Portaria Nº 817 de 27 de abril de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor SÉrGio aUGUSTo PiNHEiro fraNco dE Sá, nº 0592475403, 
GErENTE faZENdario, cÉlUla dE GESTÃo dE rEcUrSoS MaTEriaiS, 
com o objetivo de realizar vistoria das instalações elétricas da unidade 
UEcoMT São francisco, no período de 27.04.2022, no trecho Belém - São 
francisco - Belém.
Portaria Nº 819 de 27 de abril de 2022 autorizar 1/2 diária ao ser-
vidor EdEValdo BarroSo ESTUMaNo, nº 0520873401, MoToriSTa, 
UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo da GraNdE 
BELÉM, objetivo de conduzir servidores em veículo oficial, no período de 
27.04.2022, no trecho Belém - São francisco - Belém.
Portaria Nº 827 de 27 de abril de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor NiValdo da SilVa fErrEira, nº 5719283001, MoToriSTa, 
cÉlUla dE GESTÃo dE aPoio loGÍSTico, objetivo de conduzir veículo 
oficial para transporte de bens moveis nas unidades desta secretaria, no 
período de 28.04.2022 à 30.04.2022, no trecho Belém - capanema cacho-
eira do Piria - Belém.
Portaria Nº 818 de 27 de abril de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor ilcE HElENa da GraÇa riBEiro, nº 0324636101, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. do GUrUPi, objetivo de desenvolver atividades administrativas na 
UEcoMT Barreira do campo, no período de 01.05.2022 à 15.05.2022, no 
trecho Belém - Barreira do campo - Belém.
Portaria Nº 803 de 25 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias ao 
servidor claUdio JoSE da SilVa, nº 0591471201, aUdiTor -a, coord. 
EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  araGUaia, objetivo de 
desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT Barreira do Campo, no 
período de 01.05.2022 à 10.05.2022, no trecho conceição do araguaia - 
Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 807 de 26 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias ao 
servidor aUSTrEGESilo aGUiar caValcaNTE, nº 0005006701, MoTo-
riSTa, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUaia, objetivo de conduzir veículo na UEcoMT Barreira do campo, no 
período de 01.05.2022 à 10.05.2022, no trecho conceição do araguaia 
- Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 810 de 26 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias 
a servidora aNa lUcia SilVa dE oliVEira, nº 0324579901, aUX.adMi-
NiSTraTiVo, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativas na UEoMT 
Barreira do campo, no período de 01.05.2022 à 10.05.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 813 de 26 de abril de 2022 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor cElSo caSTro GoMES, nº 0048963801, ProfESSor ad-4, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, ob-
jetivo de desenvolver atividades  administrativas na cEcoMT caraJáS, no 
período de 01.05.2022 à 16.05.2022, no trecho Gurupi - carajás - Gurupi.
Portaria Nº 814 de 26 de abril de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa, nº 0200615402, MoToriS-
Ta, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi, 
objetivo de conduzir viatura oficial na CECOMT INTINGA, no período de 
01.05.2022 à 15.05.2022, no trecho Gurupi - itinga - Gurupi.
Portaria Nº 812 de 26 de abril de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aUdi-
Tor-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de acompanhar o diretor de administração em visita 
à obra na cEcoMT caraJáS, no período de 03.05.2022 à 05.05.2022, no 
trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria Nº 794 de 25 de abril de 2022 autorizar  9 e 1/2  diárias 
ao servidor JoSE EdUardo MiraNda BaTiSTa coSTa, nº 0560796501, 
aUdiTor-c, corrEGEdoria faZENdária, objetivo de participar de trei-
namento one cursos na área de Processo administrativo, no período de 
03.05.2022 à 12.05.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 796 de 25 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias 
ao servidor adMilSoN da SilVa EllErES, nº 0557016601, aUdiTor -c, 
lotado na corrEGEdoria faZENdária, objetivo de participar de trei-
namento one cursos na área de Processo administrativo, no período de 
03.05.2022 à 12.05.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém.
Portaria Nº 797 de 25 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias 
ao servidor frEdErico do NaSciMENTo PaiVa, nº 0512890001, fiScal-c, 
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS, objetivo de 
participar de treinamento one cursos na área de Processo administrativo, no 
período de 03.05.2022 à 12.05.2022, no trecho Belém - Brasília - Belém .
Portaria Nº 791 de 25 de abril de 2022 autorizar 10 e 1/2 diárias a 
servidora MariVoNE aMoriM VaZ, nº 0520684701, daTiloGrafo, oUVi-
doria faZENdária, objetivo de participar de treinamento one cursos na 
área de Processo administrativo, no período de 02.05.2022  à 12.05.2022, 
no trecho Belém - Brasília - Belém .
Portaria Nº 792 de 25 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias ao 
servidor Marcio raYMoNd da SilVa caETaNo, nº 0591494201, aUdi-
Tor-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS 
E aEroPorToS, objetivo de participar de treinamento one cursos na área 
de Processo administrativo , no período de 03.05.2022  à 12.05.2022, no 
trecho Belém - Brasília - Belém .
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Portaria Nº 793 de 25 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias 
ao servidor JUliSoN MoraES dE oliVEira, nº 0591496601, aUdiTor-a, 
dirEToria dE TriBUTaÇÃo, objetivo de participar de treinamento one 
cursos na área de Processo administrativo, no período de 03.05.2022 à 
12.05.2022, no trecho Belém - Brasília  - Belém.
Portaria Nº 798 de 25 de abril de 2022 autorizar 9 e 1/2  diárias a 
servidora Gloria Maria rodriGUES diaS, nº 0541246302, aUdiTor-c, 
corrEGEdoria faZENdária, objetivo de participar cursos treinamento 
one cursos na área de processo administrativo, no período de 03.05.2022 
à 12.05.2022, no trecho Belém - Brasilia - Belém .
Portaria Nº 795 de 25 de abril de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias a 
servidora WilMa SErrao NaSciMENTo, nº 0509702901, fiScal-c, co-
ordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSi-
To, objetivo de participar treinamento one cursos na área de processo 
administrativo, no período de 03.05.2022 à 07.05.2022, no trecho Belém 
- Brasilia – Belém.
Portaria Nº 820 de 27 de abril de 2022 autorizar 5 e 1/2  diárias ao 
servidor rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior, nº 0594557901, SEcrE-
Tario dE ESTado da faZENda, GaBiNETE do SEcrETário, objetivo de 
participar como palestrante no iX ENcUENTro dEl foro iBEroaMErica-
No dE coordiNNciÓN PrESUPESTaria Y fiScal iNTErGUBErNaMEN-
Tal, no período de 02.05.2022 à 07.05.2022, no trecho Belém - Madrid 
(Espanha) - Belém.

Protocolo: 790066

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato de credeNciaMeNto
SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições es-
tabelecidas no artigo 20 do anexo ii do regulamento do icMS, alterado 
pelo decreto n.º 1.016 de 03 de junho de 2008 (aprovado pelo decreto nº 
4676, de 18/06/2001), crEdENcia, através deste ato, as embarcações 
pesqueiras abaixo discriminadas, filiadas à COOMPESCAR – COOPERATI-
Va MiSTa dE PESca E aQUicUlTUra da rEGiÃo do SalGado, cNPJ: 
19.586.294/0001-03 a adquirir as respectivas cotas de óleo diesel destina-
do a consumo próprio com isenção de icMS, das distribuidoras de combus-
tíveis, também credenciadas, considerando a publicação no Diário Oficial 
da União, da Portaria de nº: 560, de 04/02/2022 do Ministério da agricul-
tura, Pecuária e abastecimento, na forma do disposto no inciso Vii do art. 
23 da lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e do anexo i da instrução 
Normativa nº 18, de 25 de agosto de 2006.

Nº BENEficiário iE EMBarcaÇÃo lacrE coTa caPiTaNia SEaP
1 dEUSEliTa VEraS doS SaNToS 15.630.349-3 aToS i 0034 89.975 163003828-8 Pa0009544-9

NoTa: a iSENÇÃo do icMS PrEViSTa No arTiGo 20 do aNEXo ii do 
ricMS, aProVado PElo dEcrETo ESTadUal Nº 4676/2001, alTErado 
PElo dEcrETo Nº 1.016, dE 2 dE JUNHo dE 2008, BEM coMo QUalQUEr 
oUTro BENEfÍcio dEcorrENTE, fica coNdicioNada ao aTENdiMEN-
To do ProcEdiMENTo PrEViSTo No § 2º, iNciSo i, alÍNEa “e” E do § 
13, iNciSo iii do MESMo diPloMa lEGal.
PaUlo rodriGUES VEraS
diretor de fiscalização

Protocolo: 790167
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 04/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19593, aiNf nº 
372020510000896-4, contribuinte NaVEGacoES UNidaS TaPaJoS S/a, 
insc. Estadual nº. 15394161-8, advogado: THaBaTTa c. dE MoraES BaS-
ToS, oaB/MT-16541.
Em 04/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19591, aiNf nº 
372020510000491-8, contribuinte NaVEGacoES UNidaS TaPaJoS S/a, 
insc. Estadual nº. 15394161-8, advogado: THaBaTTa c. dE MoraES BaS-
ToS, oaB/MT-16541.
Em 04/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19589, aiNf nº 
372020510000489-6, contribuinte NaVEGacoES UNidaS TaPaJoS S/a, 
insc. Estadual nº. 15394161-8, advogado: THaBaTTa c. dE MoraES BaS-
ToS, oaB/MT-16541.
Em 04/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19587, aiNf nº 
372020510000488-8 , contribuinte NaVEGacoES UNidaS TaPaJoS S/a, 
insc. Estadual nº. 15394161-8, advogado: THaBaTTa c. dE MoraES BaS-
ToS, oaB/MT-16541.
Em 04/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18883, ProcES-
So nº 092021730001277-1 (SiMPlES NacioNal), contribuinte fS alMEN-
ToS E BUffET EirEli, insc. Estadual nº. 15454785-9, advogado: lUiS 
adriaNo c. S. dE oliVEira.
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 03/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18134, aiNf 
nº 092016510001790-0, contribuinte TraNSaMaZÔNica loGÍSTica E 
TraNSPorTES lTda EPP, insc. Estadual nº. 15238864-8
Em 03/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18440, aiNf nº 
032019510000443-4, contribuinte rEcaPaGEM alTEroSa lTda, insc. Esta-

dual nº. 15250156-8, advogado: lYMara fraNco lEMoS, oaB/Go-45305,
Em 03/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19596, aiNf nº 
012019510000062-8, contribuinte J. l. dE caMPoS corrÊa filHo, insc. 
Estadual nº. 15460028-8
Em 03/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19598, aiNf nº 
012019510000063-6, contribuinte J .l. dE caMPoS corrEa filHo, insc. 
Estadual nº. 15460028-8
Em 03/05/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19356, Proc nº 
272021730001029-7, contribuinte daMiaNi coMÉrcio dE EXPorTaÇÃo 
dE MadEiraS lTda, cNPJ nº. 02.576.417/0001-22
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
*acÓrdÃo N. 8286 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 12847 – dE ofÍcio (ProcES-
So/aiNf N. 012012510000512-2). coNSElHEiro rElaTor: NElSoN 
PaUlo SiMÕES NaSSEr. EMENTa: icMS. aNTEciPado dE ENTrada. BENE-
fÍcio fiScal. 1. correta a decisão singular que, apoiada na prova dos autos, 
reconhece a improcedência da autuação uma vez que quanto ao período au-
tuado o contribuinte procedeu ao recolhimento do imposto na sistemática de-
finida pelo benefício fiscal a ele concedido. 2. Recurso conhecido e improvido. 
dEciSÃo: VoTo dE QUalidadE. Votos contrários: conselheiros Bernardo de 
Paula lobo e Marcos augusto catharin, pela nulidade do aiNf. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 24/01/2022. daTa do acÓrdÃo: 27/01/2022.
*acórdão publicado no d.o.e Nº 34.896 de 17 de MarÇo de 2022 
e rePUBLicado por ter saído com incorreção.
triBUNaL PLeNo
acÓrdÃo N. 799 – PlENo.rEcUrSo N. 320 – rEcoNSidEraÇÃo (aiNf 
N. 352017510002193-3). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE 
oliVEira. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. liMiNar QUE afaS-
Ta a SiTUaÇÃo dE aTiVo NÃo rEGUlar. iMPoSSiBilidadE da aUTUaÇÃo. 
1. decisão liminar favorável ao sujeito passivo que afasta a cobrança de tribu-
to em decorrência da situação fiscal de ativo não regular, impede a Fazenda 
Estadual de efetuar a lavratura do termo de apreensão e posterior lavratura 
do auto de infração de homologação pelo não recolhimento antecipado de 
ICMS. 2. É improcedente o Auto de Infração e Notificação Fiscal lavrado em 
decorrência da situação de ativo não regular após a intimação à fazenda Esta-
dual da decisão judicial que determinou a regularização da situação cadastral 
do contribuinte e a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. 3. 
recurso conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 01/04/2022. daTa do acÓrdÃo: 01/04/2022.
acÓrdÃo N. 798- PlENo.rEcUrSo N. 319 – dE rEcoNSidEraÇÃo (aiNf 
N. 352017510002191-7). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE 
oliVEira. EMENTa: icMS. aNTEciPaÇÃo ESPEcial. liMiNar QUE afaS-
Ta a SiTUaÇÃo dE aTiVo NÃo rEGUlar. iMPoSSiBilidadE da aUTUa-
ÇÃo. 1. decisão liminar favorável ao sujeito passivo que afasta a cobrança 
de tributo em decorrência da situação fiscal de ativo não regular, impede a 
fazenda Estadual de efetuar a lavratura do termo de apreensão e posterior 
lavratura do auto de infração de homologação pelo não recolhimento ante-
cipado de ICMS. 2. É improcedente o Auto de Infração e Notificação Fiscal 
lavrado em decorrência da situação de ativo não regular após a intimação à 
fazenda Estadual da decisão judicial que determinou a regularização da situ-
ação cadastral do contribuinte e a emissão de certidão positiva com efeito de 
negativa. 3. recurso conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
SESSÃo do dia: 01/04/2022. daTa do acÓrdÃo: 01/04/2022.
acÓrdÃo N. 797 – PlENo.rEcUrSo N. 5895 - dE rEViSÃo (aiNf N. 
102016510004086-4). coNSElHEiro rElaTor: NilSoN MoNTEiro dE 
aZEVEdo. EMENTa: icMS. oBriGaÇÃo acESSÓria. EMBarGo. iNSUfi-
ciÊNcia dE ProVa. 1. a prova é elemento imprescindível para a cons-
tituição do crédito tributário. 2. a ausência da devida dilação probatória 
atenta contra a própria materialidade da infração e repercute na existência 
do aiNf. 3. deve ser reconhecida a improcedência do aiNf quando da sua 
lavratura não se reconhece a materialidade da infração, não havendo a de-
vida comprovação da ocorrência do fato imputado. 4. recurso improvido. 
dEciSÃo: Maioria dE VoToS. Votos contrários: conselheiros Emilio car-
los Vieira de Barros, Bruno Torres de Souza e Josiane Seixas de oliveira, 
pelo provimento do recurso. JUlGado Na SESSÃo do dia: 01/04/2022. 
daTa do acÓrdÃo: 01/04/2022.
acÓrdÃo N. 796- PlENo.rEcUrSo N. 6021 – dE rEViSÃo (aiNf N. 
172015510000236-7). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aUGUSTo ca-
THariN. EMENTa: icMS. SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. ViGÊNcia a adE-
SÃo dE ProTocoloS No ESTado dE oriGEM. Válida a SUJEiÇÃo PaS-
SiVa Por SUBSTiTUiÇÃo. 1. Tendo o ente federado de origem aderido à 
sistemática da substituição tributária, a vigência dessa adesão somente diz 
respeito à aplicação interna daquele ente federado. 2. a regra geral de substi-
tuição tributária determina a sujeição passiva por substituição ao contribuinte 
localizado no ente federado de origem. 3. deixar de reter e de recolher, na 
qualidade de substituto tributário, o icMS devido ao Estado do Pará, nas ope-
rações com produto sujeito ao regime de substituição tributária constitui infra-
ção à legislação tributária e sujeita o contribuinte às cominações legalmente 
previstas. 4. recurso improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 01/04/2022. daTa do acÓrdÃo: 01/04/2022.

Protocolo: 790200
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000461 de 27/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002433/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: Max Wallace Santos da Silva – cPf: 616.488.332-68
Marca: i/fiaT croNoS driVE 1.3 flEX. Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001793, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001720/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
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interessado: antonio raimundo leite Marques – cPf: 608.447.792-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9lT009433
Portaria n.º202204001795, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001738/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 Graciano dos Santos – cPf: 163.637.443-34
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr 16 d cVT/Mis/camioneta/93YHSr3HSlJ985497
Portaria n.º202204001797, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001742/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: Marques Machado reis – cPf: 697.354.332-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol TracK MB/Pas/automovel/9BWaa45UXfP021139
Portaria n.º202204001799, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001869/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: Elias Vicente de arruda – cPf: 263.234.862-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3403185
Portaria n.º202204001801, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000956/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: celso rodrigues – cPf: 228.044.632-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ4lP107590
Portaria n.º202204001803, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002472/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio reginaldo de Sousa ramos – cPf: 580.974.142-87
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciVic EXl cVT/Pas/automovel/93Hfc2660MZ111225
Portaria n.º202204001805, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002468/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: Gerson lobato Pinho – cPf: 354.356.662-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3183668
Portaria n.º202204001807, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002048/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Messias Emanuel Teixeira Neves – cPf: 088.198.232-68
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/8aP37217Mf6119858
Portaria n.º202204001809, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002467/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose roberto Moura de Barros – cPf: 392.847.432-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc5/Pas/automovel/9BWaG45U0MT020990
Portaria n.º202204001812, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 62022730000672/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: dean da Silva cardoso – cPf: 016.134.682-02
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla alTiS 20/Pas/automovel/9BrB33BE6P2103263
Portaria n.º202204001814, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002450/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jailson lobo Braga – cPf: 074.411.002-59
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U0lT014234
Portaria n.º202204001816, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002447/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose roberto ferreira – cPf: 068.899.302-82
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0MG214872
Portaria n.º202204001818, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002296/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 lucio Nobre Santos – cPf: 015.926.882-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol 1.0 ciTY/Pas/automovel/9BWaa45U3EP169275
Portaria n.º202204001820, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001691/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 Machado da Pascoa – cPf: 757.764.562-15
Marca/Tipo/chassi
VW/croSSfoX Gii/Pas/automovel/9BWaB45Z1d4206722
Portaria n.º202204001822, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002348/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Jose feio Moreira – cPf: 087.453.662-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB240581
Portaria n.º202204001824, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000946/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alessandro Bossato – cPf: 001.814.787-90
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6/Pas/automovel/9BWdB45UXdT243842
Portaria n.º202204001826, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002452/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: ivandro calixto lisboa – cPf: 685.149.482-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd PlT15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT8J2203067
Portaria n.º202204001828, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 62022730000662/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: rivaildo dos Passos Santos – cPf: 235.883.902-78
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3376487
Portaria n.º202204001830, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001536/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: flavio ferreira lopes – cPf: 726.955.442-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN48H0lG211233
Portaria n.º202204001832, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002361/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: arnoud roger Monteiro araujo – cPf: 732.564.472-87
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U7HT013472
Portaria n.º202204001834, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002318/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 Paulo Batista de Souza – cPf: 379.314.742-87
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS Hl TSi aE/Pas/automovel/9BWBJ6BfXl4088598
Portaria n.º202204001836, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002325/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 francisco andrade Monteiro – cPf: 050.231.572-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U1NT041182
Portaria n.º202204001838, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002237/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: Sergio Bitencourt Prazeres – cPf: 174.015.502-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc3f31N8147898
Portaria n.º202204001840, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002460/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: Maurilio costa cassunde – cPf: 765.520.122-68
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U7HT050652
Portaria n.º202204001842, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 132022730000797/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel francisco lopes filho – cPf: 258.099.702-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG205029
Portaria n.º202204001844, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002030/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: Gilsomar dos Santos – cPf: 306.276.992-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fH5099097
Portaria n.º202204001846, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 102022730000960/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: leopoldo Pereira – cPf: 333.344.392-91



56  diário oficial Nº 34.949 Quinta-feira, 28 DE ABRIL DE 2022

Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ7lP001259
Portaria n.º202204001848, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001483/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Jose da Silva filho – cPf: 680.233.162-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ3KP526304
Portaria n.º202204001850, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001956/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: domiciano Sousa feitosa – cPf: 163.221.342-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG210797
Portaria n.º202204001852, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002451/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 Sales da costa – cPf: 159.439.332-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0NG205609
Portaria n.º202204001854, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001754/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 Benedito dos Santos Sousa – cPf: 403.005.872-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520NB121789
Portaria n.º202204001856, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002449/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: Mateus de oliveira Barroso – cPf: 041.281.342-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0MG202454
Portaria n.º202204001858, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001560/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: Edilson da Silva rocha – cPf: 324.382.652-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713Hl3382175
Portaria n.º202204001860, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 42022730001598/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: Edmar Nascimento Gaspar – cPf: 403.642.752-00
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWdB05U3dT223876

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204001811, de 27/04/2022 - 
Proc n.º 0020227300024537/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa otg9f83
interessado: rosana Maria Nunes ramos – cPf: 410.233.072-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3172004

Protocolo: 790240

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

Nota de empenho da despesa: nº 037/2022;
Valor: r$ 12.364,80 (doze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oi-
tenta centavos);
data: 26.04.2022;
Vigência: 26.04.2022 a 11.05.2022
objeto: aquisição de (636) frascos de desodorizador de ar; (1.200) litros 
de álcool Etílico Hidratado 70º iNPM_1.
PrEGÃo 022/2021 – arP Nº 007/2021 - coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para aQUiSiÇÃo dE BoBiNaS TErMicaS E MaTErial dE liMPEZa.
contratado: iNVicTa clEaN HoSPiTalar EirEli.
Endereço: Travessa castelo Branco, 2361 – Guamá - Belém/Pa.
cEP:  66.063-420.
Telefone: (91) 98429-9887.
ordenador: rUTH PiMENTEl MEllo.

Protocolo: 790327
concurso Público 2018
edital de convocação nº 171/2022
convocamos a candidata, abaixo relacionada, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio

PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação de 
documentos)

JaQUEliNE NarUNa coSTa lEMoS 98º rua VE-3 - folha cSi-31 - Quadra 04 - lote 16 - Nova 
Marabá – Marabá/Pa

obs.: o não comparecimento da candidata, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 28 de abril de 2022.

Protocolo: 790331

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0345 de 25 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/465172.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor fraNciSco alVES da SilVa NETo, matrícula nº 
57200855/2, para responder pelo cargo comissionado de cHEfE da di-
ViSÃo TÉcNica/ daS-3, no período de 02.05.2022 a 31.05.2022, em 
substituição a titular fraNcidalVa fErNaNdES Barra, matrícula nº 
5948121/1, que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 25.04.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Portaria N° 0346 de 25 de aBriL de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/468861.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora dEBoraH 
NoBrE calaNdriNi oliVEira, matrícula nº 5945884/2, para responder 
pela coordENaÇÃo dE ViGilÂNcia EM SaÚdE aMBiENTal - ViSaMB, no 
período de 25.04.2022 a 09.05.2022, em substituição a titular roBErTa 
da SilVa SoUZa, matrícula nº 54192828/2, que encontra em gozo de 
férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 25.04.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 789932
Portaria N° 397, 27 de aBriL de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2018/149132 e anexos: 2018/217064, 2018/384665, 2018/476480, 
2018/535588 e 2019/177132, que indica a necessidade de instauração 
de Processo administrativo de inexecução contratual, com o escopo de 
apurar possível responsabilização, imputada, em tese, à empresa cS Bra-
Sil TraNSPorTES dE PaSSaGEiroS E SErViÇoS aMBiENTaiS lTda, em 
virtude de não entrega de veículo;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no doE nº 34.338, de 09/09/2020;
r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 666/93 e art. 5º, inciso iV da cf/88, com comis-
são composta pelas servidoras: Venise dos Santos alves, matrícula n.º 
5637716/2, Márcia cristina Santos corrêa, matrícula nº 54194574/1 e 
Marcilene Soares de almeida, matrícula nº 55586506/1, e Suplentes : Ná-
dia cristina lima Silva, matricula nº 57194072/1, Greice Emanuele Vieira 
Pinheiro, matrícula nº 57234531/1 e Erick deutscher Pinho, matrícula nº 
57191253/1, para sob a presidência da primeira, apurar a responsabilidade 
em tese e, se for o caso, definir penalidade, em desfavor da empresa CS 
Brasil Transportes de Passageiros e Seviços ambientais ltda;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do 
relatório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias, contados 
a partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Em 27 de abril de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 790322
Portaria N° 398, de 27 de aBriL de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2018/179068, que indica a necessidade de instauração de Processo ad-
ministrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível 
responsabilização, imputada, em tese, à empresa d-HoSP diSTriBUido-
ra HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda., em virtude de não 
atendimento da ata de registro de Preços nº 007/18;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no doE nº 34.338, de 09/09/2020;
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r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 666/93 e art. 5º, inciso iV da cf/88, com comis-
são composta pelas servidoras: Venise dos Santos alves, matrícula n.º 
5637716/2, Márcia cristina Santos corrêa, matrícula nº 54194574/1 e 
Marcilene Soares de almeida, matrícula nº 55586506/1, e os Suplentes: 
Nádia cristina lima Silva, matrícula nº 57194072/1, Gleice Emanuele Viei-
ra Pinheiro, matrícula nº 57234532/1 e Erick deutscher Martins Pinho, ma-
trícula nº 57191253/1, para sob a presidência da primeira, apurar a res-
ponsabilidade em tese e, se for o caso, definir penalidade, em desfavor da 
empresa d-HoSP distribuidora Hospitalar importação e Exportação ltda.;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por 
motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
Em 27 de abril de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 790326
Portaria Nº 395 de 27 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 043/2022/cPS ii/Nc/SESPa;
rESolVE:
i - determinar a continuidade dos trabalhos relativos à Sindicância admi-
nistrativa nº 2021/1087157 e anexo 2021/1257451, nos termos do art. 
199 da lei Estadual Nº 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, 27 de abril de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 790313
Portaria N° 396, de 27 de aBriL de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2018/179052, que indica a necessidade de instauração de Processo ad-
ministrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível 
responsabilização, imputada, em tese, à empresa d-HoSP diSTriBUido-
ra HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda., em virtude de não 
atendimento da ata de registro de Preços nº 026/17;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no doE nº 34.338, de 09/09/2020;
r E S o l V E:
i - - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do 
art. 87 da lei federal n.º 666/93 e art. 5º, inciso iV da cf/88, com co-
missão composta pelas servidoras: Venise dos Santos alves, matrícula 
n.º 5637716/2, Márcia cristina Santos corrêa, matrícula nº 54194574/1 
e Marcilene Soares de almeida, matrícula nº 55586506/1, e os Suplen-
tes Nádia cristina lima Silva, matrícula nº 57194072/1, Gleice Emanuele 
Vieira Pinheiro, matrícula nº 57234532/1 e Erick deutscher Martins Pinho, 
matrícula nº 57191253/1, para sob a presidência da primeira, apurar a res-
ponsabilidade em tese e, se for o caso, definir penalidade, em desfavor da 
empresa d-HoSP distribuidora Hospitalar importação e Exportação ltda.;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por 
motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Em 27 de abril de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 790318

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 482 de 26 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publica-
da no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/373254.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora PaTricia doS SaNToS 
MoUTiNHo coElHo, matrícula nº. 54195252/2, ocupante do cargo 
de ENfErMEiro, regime Jurídico de Estatutário Não Estável, lotada na 
diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, goze de 

licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PorTaria Nº 1338 de 
16/12/2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 34.064 de 
18/12/2019, correspondente ao Triênio de 16/08/2012 a 15/08/2015, no 
período de 16/05/2022 a 14/06/2022.
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: 27/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 790048

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 504 de 27 de aBriL de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 5390;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora PricYla PaNToJa fariaS, id. funcional nº 
5960820/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lo tada na Uni-
dade Mista - oeiras do Pará, 180 (cento e oitenta) dias de licença à ma-
ternidade, no período de 30 de março de 2022 a 25 de setembro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 30 de março 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 27/04/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 790037

coNVÊNio
.

convênio n° 20/2022
Processo: 2021/1046919
objeto: “aquisição de Mobiliários e Equipamentos Hospitalares”.
data de assinatura: 22/04/2022
Vigência: 22/04/2022 a 21/10/2022
dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; fontes: 
0103/0301/0101/0303.
Valor Total: r$ 1.024.054,00
Valor concedente: r$ 983.076,00
Valor contrapartida: r$ 40.978,00
convenente: Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 790055

FÉrias
.

Portaria N° 506 de 27 de aBriL de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
87882/1 Maria rUTH foNSEca dE SoUZa 13.08.1987 a 12.08.1988 02.05.2022 a 31.05.2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2021/1153231.
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 27.04.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 790323

.

.

oUtras MatÉrias
.

14º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para 
coNtrataÇÃo teMPorÁria

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, incisos ii e V da consti-
tuição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 801, de 01/10/2021 (doE 
34.722, de 04.10.2021), que constituiu a comissão organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado – PSS/SESPA.
coNSidEraNdo o não comparecimento para entrega de documentos con-
forme cronograma.
rESolVE:
dESclaSSificar, os candidatos relacionados abaixo, conforme Edital, 
item 7.3, não comparecimento para entrega de documentos, conforme 
cronograma divulgado no site (sipros.pa.gov.br).

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato
20220225331467 BElÉM aGENTE dE PorTaria EUrico SiQUEira MoNTEiro
2022022527068 BElÉM BiÓloGo flaVia cardoSo NaZarE
20220225374579 BElÉM BiÓloGo Sara lodi dE carValHo SPacEK
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2022022501081 BElÉM ENfErMEiro - aUdiToria dilToN lUiS SoarES dE fariaS
20220225188750 BElÉM ENfErMEiro - aUdiToria NEiVa JoSE da lUZ diaS JUNior

2022022528311 BElÉM ENGENHEiro aMBiENTal PaUla iZadora do EGYTo 
TaVarES

2022022590791 BElÉM fiSioTEraPEUTa laiZE SoUTo faraGE dE SoUSa
20220225386886 BElÉM MÉdico - iNfEcToloGiSTa JoSÉ EUdES dE carValHo NEri
20220225224213 BElÉM MÉdico - MEdiciNa do TraBalHo lEila Maria SoarES PaiVa

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

N° iNscriÇÃo MUNicÍPio FUNÇÃo NoMe do caNdidato Nota

20220225327955 BElÉM aGENTE dE PorTaria JHErEMi fEliPE GaMa riBEiro 34,80

20220225199544 BElÉM BiÓloGo JoilSoN SilVa da SilVa 21,50

2022022526193 BElÉM BiÓloGo roBErTa MaUÉS da SilVa 21,10

2022022516105 BElÉM ENGENHEiro aMBiENTal GlÊNEa rafaEla dE SoUZa coSTa 23,00

20220225210932 BElÉM fiSioTEraPEUTa rodriGo JUNior fariaS da coSTa 30,80

os (s) candidatos (as) convocados (as) deveram comparecer nos dias 29.04 
e 02.05.2022, no Endereço: SESPa sede, sito a Travessa lomas Valentinas, 
2.190, sala GcPc, 1º andar – de 09h às 17h, munidos (as) dos documentos 
comprobatórios listados no Anexo VI do Edital (originais e cópias), para fins de 
análise e assinatura dos Termos de contratação Temporária.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 27.04.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 790528

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 57 de 27 de aBriL de 2022
dETErMiNar a servidora colETTi aNa acácio coSTa, matrícula nº 
5722446-2, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lo-
tada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 13 de junho de 2022 a 12 de julho de 2022, referente ao Triênio de 
31/08/2010 a 30/08/2013.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 790299

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria  coLetiVa Nº 250/2022 – 26/04/2022
o(a) ordenador(a) de despesas da 1º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SES-
Pa, usando de suas atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2018-ccG de 
09/01/2019, Publicada em Diário Oficial do Estado sob o n° 33777 de 10 
de Janeiro de 2019, tendo em vista as instruções contidas no fundamento 
legal: (art. 145 da lei de Nº 5810 de 24/01/1994.), dEcrETo Nº 2.819 
de 06 de setembro de 1994, que disciplina a concessão de diáriaS em 
missão Oficial do Estado.
rESolVE:
i – iNclUir, na Portaria coletiva n° 250/2022 de 26/04/2022, já publicada 
no doE n° 34.948 de 27/04/2022, a Servidora BarBara dE oliVEira PE-
rEira aQUiNo, Matricula 57190719/1, cargo farmacêutica, que fará parte 
da equipe da divisão Técnica/1 crS que participarão do fórum Perinatal no 
município de ananindeua, no dia 03/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 789967

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 005 de 25 de abril 2022
o diretor do 2ª centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe são conferidas através da Portaria 1.144 – ccG, de 06 de fevereiro de 
2019, publicada no doE nº 33.799, de 07/02/2019, e
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 
ampla defesa; coNSidEraNdo, a manifestação nº ci 08/2021 Sco , do 
processo nº 2021/910235; que realizaram a investigação das condutas de 
servidoras lotadas no cS de São caetanp de odivelas. coNSidEraNdo, os 
termos da PorTaria 930/2021, de 21 de outubro de 2021, publicada no 
doE nº 34.746, de 25/10/2021, que constitui a comissão Permanente de 
Sindicância do 2º centro regional de Saúde/SESPa.
coNSidEraNdo a solicitação da comissão Permanente de Sindicância/2º 
crS central/SESPa nos termos da ci nº 05/2022 da cPS/2º crS/SESPa;
rESolVE:
i – designar a comissão Permanente de Sindicância do 2º crS/SESPa de 
Santa izabel, para apurar os fatos contidos no processo 2021/910235 no 
prazo de trinta dias (30) sendo os membros da comissão; presidente lUiS 
MaUro dE SoUZa PaNToJa mat 57195461/2 membro roSaliGia TEiXEira 
da SilVa mat 6061419/2 e secretaria JacilEidE fariaS dE SoUSa MorEira 
mat 5392787/2, nomeados através das Portarias 930/21 de 21 outubro 2021 
e Portaria 005/2022 de 25 de abril 2022, a contar da publicação desta, para 
a conclusão da Sindicância administrativa, instituída pela PorTaria Nº 930, 
de 21 de outubro 2021, publicado no d.o.E 34.746 de 25.10.2021, com 
fundamentação legal no art. 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/94.
PUBliQUE-SE rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
2º cENTro rEGioNal dE SaUdE/SESPa
SaNTa iZaBEl do Pará, 25 dE aBril 2022
carloS MariÓ dE BriTo KaTÓ
dirETor do 2º crS/SESPa

Protocolo: 790315

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 428 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar Supervisão e acompanha-
mento no processo de operacionalização do Programa de Tratamento fora 
domicilio (Tfd) no município de curuçá .
origem: castanhal –Pa
destino: curuçá Período: 09 /05/2022
Servidor: Waldocelys Pereira Manos Moraes cargo: motorista cPf-
410.549.542.91 mat.572064061
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790117
Portaria Nº 424 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar Supervisão e acompanhamento no processo de operacionali-
zação do Programa de Tratamento fora domicilio (Tfd) no município de curuçá .
origem: castanhal –Pa
destino: curuçá Período: 05,06 e 09 /05/2022
Servidora: Eliana Maciel da Silva cavalcante cargo: Enfermeira cPf-
176.559.352.20 mat. 5278074/3
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790099
Portaria Nº 425 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar Supervisão e acompanhamento no processo de opera-
cionalização do Programa de Tratamento fora domicilio (Tfd) no município 
de curuçá .
origem: castanhal –Pa
destino: curuçá Período: 05 e 06 /05/2022
Servidora: Zólia Hungria de amorin Borges cargo: ag. administrativo cPf-
700.586.872.20 mat. 57290898
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790103
Portaria Nº 426 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar Supervisão e acompanha-
mento no processo de operacionalização do Programa de Tratamento fora 
domicilio (Tfd) no município de curuçá .
origem: castanhal –Pa
destino: curuçá Período: 06 /05/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: motorista cPf- 108.102.502.68 
mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790107
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Portaria Nº 427 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar Supervisão e acompanhamento no processo de operacionali-
zação do Programa de Tratamento fora domicilio (Tfd) no município de curuçá .
origem: castanhal –Pa
destino: curuçá Período: 09 /05/2022
Servidor: Maria Edileuda de Sousa Pereira cargo: ag.ad. cPf-254.368. 
302. 000 mat.57197830
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790112
Portaria Nº 413 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar da reunião da cir Metropolitana iii na condição de 
Titular do referido colegiado.
origem: castanhal –Pa
destino: São Miguel do Guamá Período: 27/04/2022
Servidora: rejani do Socorro Moreira da Silva cargo: Psicologa cPf- 
126.171.482.20 mat. 3218406/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789921
Portaria Nº 414 e 415 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais como medicamentos, insulinas, medicamentos 
específicos (Demandas Judicial) medicamentos da UDIME, insumos e pu-
tros materiais , em Belém.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 03/05/2022
Servidora: Maria do carmo da Silva Gouveia cargo: datilografo cPf-
226.916.692.20 mat. 5170818/1
cícero alves frreira  cargo: motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789981
Portaria Nº 416 e 417 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais como medicamentos, insulinas, medicamentos 
específicos (Demandas Judicial) medicamentos da UDIME, insumos e pu-
tros materiais , em Belém.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 05/05/2022
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administra-
dor cPf- 467.313.182.72 mat.57194948/1
João ricardo da rocha rodriguês cargo: motorista cPf- 689.018.952.31 
mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 789992
Portaria Nº 420 e 421 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais como medicamentos, insulinas, medicamentos 
específicos (Demandas Judicial) medicamentos da UDIME, insumos e pu-
tros materiais , em Belém.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 12/05/2022
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administra-
dor cPf- 467.313.182.72 mat.57194948/1
Waldocelys Pereira Manos Moraes cargo: motorista cPf_410.549.542.91 
mat.57206406/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790004
Portaria Nº 418 e 419 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais como medicamentos, insulinas, medicamentos 
específicos (Demandas Judicial) medicamentos da UDIME, insumos e pu-
tros materiais , em Belém.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 09/05/2022
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administra-
dor cPf- 467.313.182.72 mat.57194948/1
João ricardo da rocha rodriguês cargo: motorista cPf- 689.018.952.31 
mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790000
Portaria Nº 422 e 423 de diaria de 27/04/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais como medicamentos, insulinas, medicamentos 
específicos (Demandas Judicial) medicamentos da UDIME, insumos e pu-
tros materiais , em Belém.
origem: castanhal –Pa
destino: Belém Período: 16/05/2022
Servidora: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo: administra-
dor cPf- 467.313.182.72 mat.57194948/1
francisco Paulo da Silva costa cargo: motorista cPf- 036.584.732.15 mat. 
5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 790010

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 136 de 27 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
faBiola PaiVa riBEiro  -  MÉdica VETEriNária  –  Mat.57197952 /1
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 240,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 138 de 27 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
fraNciaNE TriNdadE dE corrEa SErra -  ENfErMEira  –  
Mat.5955649/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 100,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de cachoeira do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 139 de 27 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
EllEN GUSMÃo BarBoSa  -  aGENTE dE coNTrolE dE ENdEMiaS  – 
Mat.57206178 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 232,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 142 de 27 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
ÂNdrEa WilMa da PoNTE fErrEira - ENfErMEira – Mat.5955648 /1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 120,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de cachoeira do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 144 de 27 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
BENEdiTo coSMo riBEiro liMa  -  GUarda dE ENdEMiaS  –  
Mat.0505069
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Santa cruz do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 790192

diÁria
.

Portaria N° 135 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 13/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5960028 / GilBErTo do roSario SErra / 775.896.882-15
oBJETiVo: apoiar o levantamento de bens do Termo 2022, hospital Sala 
covid, e o inventário dos mesmos e supervisionar a unidade de saúde, 
quanto ao bom uso e guarda dos bens pertencentes ao 7º crS/SESPa, 
de acordo com a PorTaria Nº 483/2010, de 16 de abril de 2010/SESPa, 
que estabelece normas de procedimentos sobre as movimentações dos 
Bens Móveis cedidos aos Municípios de nossa Jurisdição ,e orienta que 
anualmente o centro regional realize o inventário físico Patrimonial.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 137 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 13/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0478476 / BENTa Maria alVarEZ coSTa / 131.188.972-87
OBJETIVO: Dar apoio administrativo na Atualização dos profissionais de 
saúde do município em Acidentes por Animais Peçonhentos e Profilaxia da 
raiva Humana (Nota Técnica nº 08/2022) e na Supervisão dos Programas 
de Zoonoses.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 140 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 13/05/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
572061781 / EllEN GUSMao BarBoSa / 751.214.842-91
oBJETiVo: de realizar Supervisão das ações operacionais do PEcd (Programa 
Estadual de controle da dengue) e SisPNcd (Sistema do Programa Nacional 
de Controle da Dengue). E verificar a baixa cobertura das visitas domiciliares 
dos imóveis, como solicita o memorando 09º/2022.(Protocolo 2022/144627).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 141 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SoUrE
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 13/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572062301 / aNdrE aUGUSTo coUTiNHo da coSTa / 762.593.582-53
oBJETiVo: de dá apoio na Supervisão das ações operacionais do PEcd 
(Programa Estadual de controle da dengue) e SisPNcd (Sistema do Pro-
grama Nacional de Controle da Dengue). E verificar a baixa cobertura das 
visitas domiciliares dos imóveis, como solicita o memorando 09º/2022.
(Protocolo 2022/144627).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 143 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 13/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955648/1 / ÂNdrEa WilMa da PoNTE fErrEira / 012.950.652-40
oBJETiVo: realizar monitoramento dos Programas de Vigilância Epidemio-
lógica-Tuberculose.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 145 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 14/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0505069 / BENEdiTo coSMo riBEiro liMa / 206.755.262-72
oBJETiVo: realizar uma ação de Supervisão no agravo de Malária, Siste-
ma SiVEP malária, vetores, UdTs rurais e urbanas (Sede, rio Mocoões e 
rio francês), segunda ação programada no 2º quadrimestre. (2ºQdQQ)
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 146 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: SaNTa crUZ do ararÍ
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 14/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0500269 / raiMUNdo MarcEliNo JorGE dE SoUZa / 039.267.102-68
oBJETiVo: realizar apoio técnico na ação de Supervisão no agravo de Malária, 
Sistema SiVEP malária, vetores, UdTs rurais e urbanas (Sede, rio Mocoões 
e rio francês), segunda ação programada no 2º quadrimestre (2ºQdQQ).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 147 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 13/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571979521 / faBiola PaiVa riBEiro / 616.324.652-72
OBJETIVO: Atualizar os profissionais de saúde do município de Muaná em 
Acidentes por Animais Peçonhentos e Profilaxia da Raiva Humana (Nota 
Técnica nº 08/2022) e Supervisionar os Programas de Zoonoses, Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informa-
ção de insumos Estratégicos (SiES).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 148 de 27 de abril de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 09/05/2022 a 13/05/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1 / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra / 688.098.082-15
oBJETiVo: realizar monitoramento dos Programa da Vigilância Epidemioló-
gica de Hanseníase.; Monitoramento do Sistema de informação SiNaN NET.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 790198

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 132 de 27 de aBriL de 2022
objetivo: Participar do curso de controle interno na administração Pública 
promovido pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa.
origem: BrEVES/Pá - BElÉM/Pa.
Servidor (es): Gilma Maria carvalho dos Santos e rosiney flores Barbosa, 
6,5 diárias de 15 à 21/05/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 790293
Portaria Nº 130 de 27 de aBriL de 2022
objetivo: realizar visita in loco em imóveis pertencentes ao acervo pa-
trimonial da SESPA, para verificação quanto suas situações ocupacionais.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): andré da Silva acioli e José Maria ferreira Serrão, 4,5 diá-
rias de 02 à 06/05/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 790286

Portaria Nº 131 de 27 de aBriL de 2022
objetivo: realizar visita in loco em imóveis pertencentes ao acervo pa-
trimonial da SESPA, para verificação quanto suas situações ocupacionais.
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): andré da Silva acioli e José Maria ferreira Serrão, 5,5 diá-
rias de 09 à 14/05/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 790289

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº119 de 27 de abril de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Participar da “Palestra sobre o Uso Seguro racional e Sustentável 
de Energia Elétrica” e tratar das demandas deste 9º crS junto aos setores 
da SESPa – Nível central.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 01/05/2022 a 04/05/2022 / N° de diária: 3,5 (três diárias e meia)
Servidores:
Eraldo Guilherme dos Santos Sá.
cPf: 377. 399.992-53.
Matrícula: 58972711.
cargo: agente administrativo.
aline Nair liberal cunha.
cPf: 775.375.052-68
Matrícula: 58972771.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 790260

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria N° 0141/2022, de 20/04/2022
Portaria individual
objetivo: Participar da revisão da programação pactuada e integrada de 
assistência a saúde – PPi assistencial dos municípios da região Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 3177025/1 / WaldEcir araNHa Maia (diretor regional) / 3,5 
diárias (completa) de 04/05/2022 a 07/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 790019
Portaria N° 0120/2022, de 25/04/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar supervisão e acompanhamento das ações nas localida-
des rio das Pedras e vila izabel pertencente a TVr.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu
Servidor: 0504158 / GEraldo EMiliaNo dE fariaS (agente de Saúde 
Publica)/ 1,5 diárias (completa) de 11/05/2022 a 12/05/2022
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
Endemias)/ 1,5 diárias (completa) de 11/05/2022 a 12/05/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 790092

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 012 de 20 de abril de 2022.
Nome: Vilma de Sousa Paula.
Matrícula/Siape: 5088836-1.
cargo: agente administrativo.
lotação: UM de ourilândia do Norte/12º crS.
Triênio: 03.07.2016 a 02.07.2019.
Período: 01.05.2022 a 29.06.2022.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.
*republicada por ter sido publicada com erro - referente ao 
“período” - no doe nº 34.942/22.04.2022.

Protocolo: 790026
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 345/2022–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:
art. 1º – revogar a Portaria nº 703/2018– GaB/dG/Hol, publicada no 
doE nº 33.705 de 21/09/2018, que designava servidor desta autarquia, 
doMiNGoS roBErTo SaNTiaGo da SilVa, matrícula nº 44/iol, lotado 
da diretoria de administração e finanças e, no seu impedimento o servidor 
PaUlo JoSÉ criSToVÃo da SilVa, matrícula nº 59204021/Hol, conta-
dor, chefe da divisão de Patrimônio do Hospital ophir loyola, para a função 
de fiscais do Contrato Administrativo nº 173/2018 – HOL.
art. 2º – designar o servidor desta autarquia, alloN HarlEY caValcaNTE 
PirES, assessor daf, matrícula: 5960297/1 e nos seus impedimentos a 
servidora Maria do Socorro dE BriTo SoUSa, administradora, matrí-
cula n° 5612918/1, ambos lotados na diretoria de administração e finan-
ças do Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato acima 
mencionado, firmado com a empresa DECOLANDO TURISMO E REPRESEN-
TaÇÕES lTda, cujo objeto é o serviços de agenciamento de viagens para 
atender ao Hospital ophir loyola, pelo período de 12 meses. Processo nº 
2022/508130.
diretora Geral iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 790415

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº727 de 13/10/2021, PUBlica-
da Nº doE 34744 dE 22/10/2021, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a 
SErVidora JEaNETE rEiS PErEira, MaT 5915724/1,o SEGUiNTE PErÍ-
odo aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 25/08/2020 a 24/08/2021  01/12/2021 a 30/12/2021
Leia-se :  25/08/2019 a 24/08/2020 01/12/2021 a 30/12/2021

Protocolo: 790265
Fica retiFicado Na Portaria Nº337 de 27/03/2020 PUBlicada 
Nº doE 34301 dE 05/08/2020, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS a SEr-
Vidora JEaNETE rEiS PErEira, MaT 5915724/1,o SEGUiNTE PErÍodo 
aQUiSiTiVo.
oNde se LÊ: 25/08/2019 a 24/08/2020  10/09/2020 a 09/10/2020
Leia-se :  25/08/2018 a 24/08/2019 10/09/2020 a 09/10/2020

Protocolo: 790268
Fica retiFicado Na Portaria Nº225 de15/03/2022, PUBlica-
da Nº doE 34901  dE 22/03/2022, QUE coNcEdE fÉriaS colETiVaS 
a SErVidora HilMa HUET dE BacElar MaT 5276705/1, o SEGUiNTE 
PErÍodo dE fÉriaS .
oNde se LÊ: 01/06/2021  a 31/05/2021  02/05/2022 a 31/05/2022
Leia-se : 01/06/2020 a 31/05/2021 16/05/2022 a 14/06/2022

Protocolo: 790270

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°058/2022 – HoL

srP Nº 033/2022
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar (caTETEr dUPlo)
data da abertura: 10/05/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 27 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 790102
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N°059/2022 – HoL
objeto: aquisição de lâmina para aparelho dermátomo Humeca d80
data da abertura: 10/05/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 27 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 790136

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N°057/2022 – HoL

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa caPaciTada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE TEraPia NUTricioNal ParENTEral incluindo: avaliação das 
prescrições por farmacêutico habilitado na área; manipulação por profis-
sional qualificado, em sala adequada e certificada para este fim; conser-
vação dos insumos e da nutrição pronta, controle microbiológico periódico 
das amostras e transporte das soluções
data da abertura: 10/05/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 27 de abril de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 790032

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 012/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 26/04/2022
Empresa contratadas: JaNaiNa da SilVa BaTiSTa 22918581810
Valor Total: r$ 1.910,00 (um mil, novecentos e dez reais).
objeto: contratação, em caráter Emergencial de empresa especializada 
para conserto de instrumentais que compõe o aparelho de rTU pertencen-
te ao Hol. localizado na central de material esterelizado (cME) do Hol. 
conforme descrito no termo de referencia.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n° 8.666/93.
Processo nº 2022/11859
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0661 ElEMENTo dE 
dESP: 3390.39
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 790118
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 011/2022-HoL - Pae

data de Homologação: 26/04/2022
Empresa contratadas: oNcoNorTE lTda
Valor Total: r$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais).
objeto: a contratação de fornecimento de MEdicaMENTo clariTroMici-
Na 500 MG coMPriMido
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei n° 8.666/93.
Processo nº 2021/913847
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0269 ElEMENTo dE 
dESP: 3390.30
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 790008

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 
Nº 012/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 012/2022, em 
favor da empresa JaNaiNa da SilVa BaTiSTa 22918581810, para contra-
tação, em caráter Emergencial de empresa especializada para conserto de 
instrumentais que compõe o aparelho de rTU pertencente ao Hol. locali-
zado na central de material esterelizado (cME) do Hol. conforme descrito 
no termo de referencia.
Processo nº 2022/11859
Valor Total: r$ 1.910,00 (um mil, novecentos e dez reais).
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 790121
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo 

Nº 011/2022-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 011/2022, em 
favor da empresa oNcoNorTE lTda, para contratação, de fornecimento 
de MEdicaMENTo clariTroMiciNa 500 MG coMPriMido
Processo nº 2022/913847
Valor Total: r$ 10.050,00 (dez mil e cinqüenta reais).
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 790011

.

.

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2022/157642
daS ParTES: HoSPiTal oPHir loYola – Hol E iNSTiTUTo NacioNal dE 
dESENVolViMENTo Social E HUMaNo - iNdSH
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades coNVENENTES, visando à realização de atividades técni-
cas em nível de PÓS-GradUaÇÃo – ProGraMaS dE rESidÊNcia MUl-
TiProfiSSioNal E UNiProfiSSioNal (corEMU) E MÉdica (corEME) 
do HoSPiTal oPHir loYola - Hol, com fundamento na lei federal nº 
11.788/2008, de 25 de Setembro de 2008 e demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 60 (ses-
senta) meses, contado da data de sua assinatura.
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do foro: Belém – Pará
daTa: 01/03/2022
aSSiNaTUraS:
iVETE GadElHa VaZ - dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola - Hol
JoSÉ carloS riZoli – PrESidENTE do iNSTiTUTo NacioNal dE dE-
SENVolViMENTo Social E HUMaNo - iNdSH
ENdErEÇo do coNVENiado: rua Jerônimo Pimentel nº 543, Bairro: 
Umarizal, cEP: 66.055-000 – Belém/Pa.

Protocolo: 789922

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 342/2022 – GaB/dG/HoL
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o processo de n° 2022/410800;
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora aNa claUdia fUrTado dE car-
ValHo, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 
5612594/4, a contar de 02/04/2022, por um período de 08 (oito) dias, 
decorrente do falecimento de aNToNio fUrTado dE carValHo (irmão) 
sem prejuízo de sua remuneração.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 22 de abril de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 790138
Portaria Nº 341/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, 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 n° 2022/272104 de 
10/03/2022.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/05/2022, de 
acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salário – 
base, a servidora rafaEla criSTiNa fErNaNdES PaNToJa, assistente 
administrativo, matrícula n° 5903997/2, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do (a) servidor (a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 27 de abril de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 790140
Portaria Nº 343/2022 - GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 1366 de 22/03/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 34.929 de 11/04/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/04/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora ariETE lEao do ESPiriTo SaNTo, auxiliar operacional, ma-
trícula nº 3261131/1, regida pela lei no 5.810/94-rJU- Estatuário não 
Estável, por motivo de aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de abril de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 790144
Portaria Nº 344/2022 - GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos na Portaria aP nº 928 de 03/03/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEV, publicado 
nº Diário Oficial nº 34.929 de 11/04/2022.
rESolVE:
afaSTar, a partir de 01/04/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, o 
servidor daUro fErraZ do ESPiriTo SaNTo, auxiliar operacional, ma-
trícula nº 3260992/1, regida pela lei no 5.810/94-rJU- Estatuário não 
Estável, por motivo de aposentadoria.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 18 de abril de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 790146

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 012/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNEcEdor: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda (cNPJ sob o nº 04.307.650/0012-98)
Valor Total: r$ 1.004.400,00
data de assinatura: 18/04/2022
ViGÊNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
oBJETo: forNEciMENTo dE MEdicaMENToS QUiMioTEráPicoS, confor-
me abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
23 NoME coMErcial: iMBrUVica 140 MG caPS 2.160 r$ 465,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 789935

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 012/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022

Processo nº. 2021/1242441
forNEcEdor: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda (cNPJ sob o nº 04.307.650/0025-02)
Valor Total: r$ 9.920.858,20
data de assinatura: 18/04/2022
ViGÊNcia: 18/0/2022 a 17/04/2023
oBJETo: forNEciMENTo dE MEdicaMENToS QUiMioTEráPicoS, confor-
me abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
25 NoME coMErcial: TYKErB 250 MG cPr 600 r$ 69,00
28 NoME coMErcial: TaSiGNa 200 MG caPS 52.000 r$ 122,40
29 NoME coMErcial: SaNdoSTaTiN lar 20 MG fa 180 r$ 4.309,09
31 NoME coMErcial: VoTriENT 200 MG cP 900 r$ 73,58
34 NoME coMErcial: NEXaVar 200 MG cP 25700 r$ 104,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 789941

..

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
Portaria Nº 411/2022/caPe/FscMP

 a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/321335
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor cElSo iraM PUGET BoTElHo JUNior, matrícu-
la: 54181585-3, cargo: administrador, lotada na coordenação de patri-
monio/cPaT, telefone (91)4009-2326, E-mail: celso.botelho@santacasa.
pa.gov.br, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 133/2022/
fScMP, oriundo da adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS do PrE-
GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021-CINDESP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa laYoUT MÓVEiS 
Para EScriTÓrio lTda, cNPJ: 02.604.236/0001-62, tendo como objeto 
a aQUiSiÇÃo dE MoBiliário adMiNiSTraTiVo.
ii - dESiGNar o servidor MarcElo cardoSo coSTa aNGEliM fro-
Ta, engenheiro, Matrícula 80846258/5, Email: marcelo.frota@santacasa.
pa.gov.br, Tel.4009-2327; Gerente da GEff, para, na ausência do titular, 
exercer o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 790063
torNar seM eFeito

Portaria Nº 413/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e, rESolVE:
Tornar sem efeito a publicação nº 633201 referente ao contrato e nº 
027/2021/fScMP, oriundo do PE nº 011/2020/fScMP, doE nº 34.507 do 
dia 04 de março de 2021, cujo objeto é a contratação de empresa ou or-
ganização de serviços especializados para o desenvolvimento e realização 
do curso Educação continuada Presencial teórico-prático – de Suporte de 
Vida Avançado em Cardiologia - (Advanced Cardiac Life Support)., firmado 
entre a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará e a empre-
sa cUrEM cUrSoS dE UrGÊNcia E EMErGÊNcia E EdiTora lTda, em 
virtude da publicação ter sido publicada equivocadamente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
de ordem dr. BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 790308
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 780950, diÁrio oFiciaL 
Nº 34.923 de 06/04/2022

coNTraTada: NiPro MEdical corPoraTioN ProdUToS MÉdicoS lTda; 
cNPJ/Mf n.º 13.333.090/0011-56 - coNTraTo Nº 102/2022
PaE: 2022/369817 - Proc. oriGiNal: 2021/837318
oNde se LÊ: r$76.927,00
Leia-se: r$88.158,80
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 790369

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 133/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MoBiliário adMiNiSTraTiVo
Valor: r$ 4.706.350,00
data de assinatura: 26/04/2022
Vigência: 26/04/2022 a 26/04/2023
adESÃo a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS do PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 003/2021-ciNdESP - PaE Nº 2022/321335
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8289;
foNTE dE rEcUrSo: 0101, 0103, 0269, 0301 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 449052;
contratado:laYoUT MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda; cNPJ/Mf n.º 
02.604.236/0001-62
Endereço: rua antônio Zanini, 387, Bairro São José, caxias do Sul-rS, 
cEP: 95041-070, Telefone: (54)3224 6808
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 790073

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 4
coNtrato: 154/2018/FscMP

E - protocolo Nº 2018/53428- iNEXiGiBilidadE Nº 006/2018/fScMP
Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual no período compreendido entre 26/04/2022 a 25/04/2023, 
com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal nº 8.666/93, cujo objeto é o ser-
viço de empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de infor-
mações clínicas
Valor: r$ 33.000,00
data da assinatura: 25/04/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.126.1508.8238; fontes: 0101, 0103, 0269 e seus respectivos superá-
vits; Elemento de despesa: 339030.
contratada: EPiMEd SolUTioNS TEcNoloGia dE iNforMaÇÕES MEdi-
caS lTda, cNPJ Nº 10.542.126/0001-41
Endereço: rua São Bento, nº 09 - 6º andar, sala 601, centro, rio de Janei-
ro/rJ, cEP: 20.090-010, telefone: (21) 3550-5100 / 98806-5547
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 790038

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 025/2022-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 11/05/2022 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Global.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a contratação de empresa es-
pecializada em levantamento, elaboração e aprovação de Projeto e Planilha 
de custos de Sistema de ancoragem, para o Prédio centenário, objetivan-
do atender esta fundação Santa casa de Misericórdia - fScMP conforme as 
especificações contidas no anexo i, Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 790489

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 043/2022
data: 27/04/2022
Valor: r$63.000,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo, de MalHa Para ProMoNTofiXa-
ÇÃo (TEla Para cirUrGia aBdoMiNal dE ProlaPSo); fundamentação 
legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal nº8.666/93 e Pa-
recer nº 133/2022/Prof/fScMP,
Data de Ratificação: 27/04/2022 - PAE nº 2022/433611
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 superávits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda; cNPJ/
Mf: 12.544.921/0001-02
ENdErEÇo:TV Barao do TriUNfo, nº 3540, Sala 401 402 E 407, Bairro: 
Marco, Município: Belém-Pa, cEP: 66.095-055, TElEfoNE: (91) 3242-9825
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 790158
disPeNsa: 42/2022

data: 27/04/2022
Valor: r$95.998,00
objeto: MaTErial dE coNSUMo - de ESPoNJa dE GElaTiNa aBSorVÍVEl 
HEMoSTáTica 10 X 20cM 16; fio Para cirUrGia dE fiMoSE 1,2 18; 
fundamentação legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 132/2022/Prof/fScMP,
Data de Ratificação: 27/04/2022 - PAE nº 2022/288230
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 superávits; Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda; cNPJ/
Mf: 40.395.266/0001-03
ENdErEÇo: TV doUTor ENEaS PiNHEiro, nº 2556, Bairro: Marco, Be-
lém-Pa, cEP: 66.095-015;
TElEfoNE: (11) 2402-8800
coNTraTada: E.r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: r Sao fraNciSco, nº 1104, Bairro: Juazeiro, SaNTa iSaBEl 
do Para-Pa, cEP: 68.790-000, TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789925

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 043/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 27/04/2022 - PaE nº 2022/433611
objeto: MaTErial dE coNSUMo, de MalHa Para ProMoNTofiXa-
ÇÃo (TEla Para cirUrGia aBdoMiNal dE ProlaPSo);
coNTraTada: HYBrida ProdUToS HoSPiTalarES lTda; cNPJ/
Mf: 12.544.921/0001-02
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 790160
ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 042/2022

Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 27/04/2022 - PaE nº 2022/288230
objeto: MaTErial dE coNSUMo - de ESPoNJa dE GElaTiNa aBSorVÍVEl 
HEMoSTáTica 10 X 20cM 16; fio Para cirUrGia dE fiMoSE 1,2 18;
coNTraTada: ENdocENTEr NorTE HoSPiTalar lTda; cNPJ/
Mf: 40.395.266/0001-03
coNTraTada: E.r. TriNdadE; cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 789926

.

.

oUtras MatÉrias
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne00673
Valor: r$130.200,00
data: 20/04/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo - SolUÇÃo Para HEModialiSE fraÇÃo
BáSica 5l E ácida 5l - PaE nº 2022/2022/436680 - - dispensa Nº 
037/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669008067; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: farMariN iNdUSTria E coMErcio lTda; cNPJ/Mf: 
58.635.830/0001-75
ENdErEÇo: rua Pedro de Toledo nº 600, Bairro Jardim almeida Prado, 
Guarulhos/SP, cEP: 07.140-000; TElEfoNE: (11) 2402-8800
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 790016
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022 – HeMoPa 
(rePUBLicaÇÃo)

Processo administrativo eletrônico nº 2022/285376
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE JalEcoS para o corpo técnico da fundação HEMoPa.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 10/05/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782930000, 10302150782880000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 790059

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 464 de 27 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 473284/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no dia 
22/04/2022.
lUiZ EMaNUEl UrSUliNo dE fraNÇa, cPf: 146.353.302-06, Motorista/
GETra, MaT.: 541949162, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  27 de  abril  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 790152
Portaria Nº 200 de 27 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 489013/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de  rEaliZar  ViSToria TÉcNica Na rEforMa do NoVo PrÉdio 
do HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa no dia 28/04/2022.
rEBEca GUErra TriNdadE, Gerente/GEiNE , MaT.:5916429, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  27 de  abril  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 790153
Portaria Nº 488 de 27 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 491156/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal no dia 
28/04/2022.
JorGE lUiZ diaS ViEGaS, cPf: 086411532-68, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  27 de  abril  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 790155

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: 2649
ÓrGÃo: fPEHcGV
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário (lei complementar nº 07/91)
daTa dE adMiSSÃo: 01.04.2022
SErVidor: aMaNda GraSiElE aNdradE da SilVa

cPf: 003.941.352-70
carGo do SErVidor: foNoaUdioloGo
TÉrMiNo dE VÍNcUlo: 31.03.2023
contratação em caráter de substituição a aYK EUlalia MoTTa SoUZa 
frEirE através do processo nº 2021/870803, autorizado em 26.08.2021, 
não acarretando acréscimo de despesa ao erário.

Protocolo: 790360

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 53/22
Nome: EldEr NaYaN dE JESUS TorrES
Matrícula: 5959473/1
cargo/ lotação: fonoaudiólogo/fPEHcGV
Período: 20/04/2022

Protocolo: 790316

errata
.

errata da HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 02/FHcGV/2022

No doE N° 34.882 de 07/03/2022, que publicou o número da publicação 
n° 767323.
oNde se LÊ:
EMPrESa VENcEdora

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

12 cânula venosa aramada femoral – 22fr 
ou 23fr 20 r$800,00 BioSaUdE ProdUToS HoSPi-

TalarES lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 02/fHcGV/2022:
r$ 678.650,00 (Seiscentos e setenta oito mil, seiscentos e cinquenta reais).
Leia-se:
EMPrESa(S) VENcEdora:

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor UNitÁrio VeNcedor

12 cânula venosa aramada femoral – 22fr 
ou 23fr 20 caNcElado No JUlGaMENTo

 

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 02/fHcGV/2022:
r$ 662.650,00 (Seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta 
reais)
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 789940

aViso de LicitaÇÃo
.

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 64/2022
aquisição de Material descartável para abastecimento e distribuição entre 
os setores desta instituição, pelo período de 12 (doze) meses, e que se 
encontram claramente descritos no mapa de relação de material ao final do 
Termo de referência (anexo i), do Edital.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 13/05/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 790237
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 80/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Medicamentos de uso 
geral injetáveis para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clíni-
cas, Unidades de Terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obs-
tétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(FPEHCGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o 
qual é parte integrante do edital para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 11/05/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 790464
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 61/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Estetoscópio adulto, 
Estetoscópio Infantil, Esfigmomanômetro Adulto e Esfigmomanômetro Fixo 
de Parede para atender as unidades de internação, emergência cardioló-
gica, emergência psiquiátrica, Unidades de Terapia intensiva, centro ci-
rúrgico, Hemodinâmica, Serviço de apoio diagnóstico e ambulatório da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), 
conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
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observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 11/05/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 790534

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 19/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de insumos res-
piratórios para carro de anestesia para atender a demanda de necessidade 
do centro cirúrgico desta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

Sistema de anestesia Baraka rN: composto por balão 
de silicone de ½ litro, com traquéiasiliconizada de 

30 cm, dois conectores retos com entrada de gás, 1 
cotovelo e máscara em silicone.

19 r$ 4.357,46
VENTcarE iNdUS-
Tria E coMErcio 

lTda

2. 

Sistema de anestesia Baraka infantil: composto por 
balão de silicone de 1 litro, com traquéiasiliconizada 

de 30 cm, dois conectores retos com entrada de gás, 1 
cotovelo e máscara em silicone.

19 r$ 4.354,99
VENTcarE iNdUS-
Tria E coMErcio 

lTda

3. 

Sistema de anestesia Baraka adulto: composto por 
balão de silicone de 2 litros, com traquéiasiliconizada 

de 30 cm, dois conectores retos com entrada de gás, 1 
cotovelo e máscara em silicone.

34 r$ 12.240,00 f cardoSo E cia 
lTda

4. 

Sistema de anestesia Baraka adulto: composto por 
balão de silicone de 3 litros, com traquéiasiliconizada 

de 30 cm, dois conectores retos com entrada de gás, 1 
cotovelo e máscara em silicone

30 r$ 12.454,20 aMaZoN MEdical 
carE EirEli

5. 
Máscara de Silicone rN: Máscara redonda, feita de 
silicone, isenta de látex, reutilizável, autoclavável a 
134°c, tamanho 0, com od 15mm, para neonato

15 r$ 375,00 dUMalE ProdUToS 
Para SaUdE lTda

6. 
Máscara de Silicone infantil: Máscara redonda, feita 

de silicone, isenta de látex, reutilizável, autoclavável a 
134°c, tamanho 1, com od 15mm, bebê

15  r$ 420,00 dUMalE ProdUToS 
Para SaUdE lTda

7. 
Máscara de Silicone adulto: Máscara feita de silicone, 

isenta de látex, reutilizável, autoclavável a 134°c. 
Tamanho 4, id 22mm adulto média.

30 r$ 1.440,00 dUMalE ProdUToS 
Para SaUdE lTda

8. 
Máscara de Silicone adulto: Máscara feita de silicone, 

isenta de látex, reutilizável, autoclavável a 134°c. 
Tamanho 5, id 22mm adulto grande

30 r$ 2.100,00 f cardoSo E cia 
lTda

9. 
Máscara de Silicone adulto: Máscara feita de silicone, 

isenta de látex, reutilizável, autoclavável a 134°c.
Tamanho 6, id 22mm adulto extra grande

30 r$ 2.100,00 f cardoSo E cia 
lTda

10. 

Balão de reinalação: fabricado em silicone, capacidade 
para ½ litro, utilizado em carro de anestesia e circuitos 

respiratórios, necessário fonte de alimentação (ar, 
oxigênio e gases anestésicos).

15 r$ 2.100,45
VENTcarE iNdUS-
Tria E coMErcio 

lTda

11. 

Balão de reinalação: fabricado em silicone, capacidade 
para 1 litro, utilizado em carro de anestesia e circuitos 

respiratórios, necessário fonte de alimentação (ar, 
oxigênio e gases anestésicos).

15 r$ 2.235,45
VENTcarE iNdUS-
Tria E coMErcio 

lTda

12. 

Balão de reinalação: fabricado em silicone, capacidade 
para 2 litros, utilizado em carro de anestesia e circuitos 

respiratórios, necessário fonte de alimentação (ar, 
oxigênio e gases anestésicos).

20 r$ 3.110,00
VENTcarE iNdUS-
Tria E coMErcio 

lTda

13. 

Balão de reinalação: fabricado em silicone, capacidade 
para 3 litros, utilizado em carro de anestesia e circuitos 

respiratórios, necessário fonte de alimentação (ar, 
oxigênio e gases anestésicos)

20 r$ 3.472,00
VENTcarE iNdUS-
Tria E coMErcio 

lTda

14. 

Balão de reinalação: fabricado em silicone, capacidade 
para 5 litros, utilizado em carro de anestesia e circuitos 

respiratórios, necessário fonte de alimentação (ar, 
oxigênio e gases anestésicos).

15 r$ 1.200,00 f cardoSo E cia 
lTda

15. 

circuito ventilatório para carro de anestesia adUlTo 
compatível com as marcas e modelos: draGUEr- Mo-

dElo aSdS/aSHf, E Marca GE- Modelo SPc E SM. 
coNTENdo: 4 Traquéias, 1 conexão em Y, 1 conexão 

reta e 1 balão.

30 caNcElado No JUlGaMENTo

16. 

circuito ventilatório para carro de anestesia iNfaNTil 
compatível com as marcas e modelos: draGUEr- Mo-

dElo aSdS/aSHf, E Marca GE- Modelo SPc E SM. 
coNTENdo: 4 Traquéias, 1 conexão em Y, 1 conexão 

reta e 1 balão.

10 caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 19/fHcGV/2022:
r$ 51.959,55 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e 
cinquenta e cinco centavos).
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 789950

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 43/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais de 
estofamento para atender às necessidades de reparos em colchões, cadei-
ras, sofás e poltronas da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fPEHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. coUrViN liSo, 1,40M dE larGUra – aZUl 
roYal (rolo c/100 m) 10 r$ 39.900,00

aNdradE alcaNTara 
coMErcio dE GENEroS 

aliMENTicioS lTda

2. GraMPo GalVaNiZado 106/6 (rEf. roca-
Ma) cX c/ 3500 20 r$ 1.166,60

aNdradE alcaNTara 
coMErcio dE GENEroS 

aliMENTicioS lTda

3. PErfil Borda fraNcES 15MM cadEira 
EScriTÓrio PrETo 50 r$ 800,00

aNdradE alcaNTara 
coMErcio dE GENEroS 

aliMENTicioS lTda

4. liNHa NYloN Nº 40 80g – aZUl roYal 10 r$ 350,00
aNdradE alcaNTara 

coMErcio dE GENEroS 
aliMENTicioS lTda

5. ZÍPEr P/BolSa Nº 5 PrETo 50 r$ 166,50
aNdradE alcaNTara 

coMErcio dE GENEroS 
aliMENTicioS lTda

6. caBEÇa dE ZÍPEr P/Nº 5 100 r$ 133,00
aNdradE alcaNTara 

coMErcio dE GENEroS 
aliMENTicioS lTda

7. ESPUMa d33 – 3cM dE ESPESSUra – 1 M 
dE larGUra 50 r$ 10.833,50

aNdradE alcaNTara 
coMErcio dE GENEroS 

aliMENTicioS lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 43/fHcGV/2022:
r$ 53.349,60 (cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos)
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 789943
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 37/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de seringas e conectores utilizados em exames de an-
gio-tomografia, compatível com aparelho Mallinckrodt para atender a ne-
cessidade de 12 (doze) meses no Serviço de apoio diagnóstico Terapêutico 
(SadT) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1. Seringa descartável 200ml, compatível 
com a Bomba de contrate Mallinckrodt. 1.200 r$ 52,19

alKo do BraSil 
iNdUSTria E coMEr-

cio lTda

2. 
conector em “Y”, duas válvulas antire-
fluxo 200cm 300PSI, compatível com a 

Bomba de contrate Mallinckrodt.
600 r$ 18,24

alKo do BraSil 
iNdUSTria E coMEr-

cio lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 37/fHcGV/2022:
r$ 73.572,00 (Setenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais).
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 789946
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 48/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de solução antimicrobiana para cateter de hemodiálise 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Terapia 
renal Substitutiva (STrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite 
(cHMl) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna 
(fPEHcGV).
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1. 

Solução a base de taurolidina com uma ampla ati-
vidade antimicrobiana (incluindo MrSa e VrE), com 

efeito antigoagulante com propriedades de efeito 
anticoagulante e selagem. deve possuir os seguintes 
componentes ativos: (ciclo)-taurolidina, citrato (4%) 

e heparina (mucosa, 500 iU/ml).

2.700 r$ 80,00
dialiSE coMEr-
cio E iMPorTa-

cao lTda

2. 

 Solução a base de taurolidina para instilação 
em todos os sistemas de catéter venoso para 

hemodiálise para controle de infecções no interior do 
dispositivo de. Formação de biofilme bacteriano. E 

garantia de alta potência.  deve conter os seguintes 
componentes ativos: (ciclo)-taurolidina, citrato (4%) 

e uroquinase (25.000Ui).

1.900 r$ 400,00 dialiSE coMErcio 
E iMPorTacao lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 48/fHcGV/2022:
r$ 976.000,00 (Novecentos e setenta e seis mil reais).
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 789947
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ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 09/2022
Valor: r$ r$ 727.800,00 (SETEcENToS E ViNTE E SETE Mil E oiTocEN-
ToS rEaiS)
objeto: aquisição com instalação de 01 (uma) unidade de Tubo Emissor 
de Radiação Ionizante, a ser substituído no equipamento de tomografia, 
marca: caNNoN, modelo: aQUilioN cXl, NS: QcB14X2313, pertencente 
ao Setor de apoio diagnóstico, existente na fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Data de Ratificação: 15/02/2021
fundamento legal: art. 25, inciso i, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288 / 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 339039 / 449052
fonte do recurso: 0103,0130, 0330,0269
origem do recurso: Estadual
contratado: caNoN MEdical SYSTEMS do BraSil lTda.
Endereço: aVENida cEci 328, TaMBorÉ, BarUEri, SÃo PaUlo – BraSil 
cEP: 06460-120
E-Mail: reberton.gica@br.medical.canon
Telefone: (11) 4134-0068
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 790275

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 162 de 11 de aBriL de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao cdT diaGNÓSTico Por iMaGEM Na cidadE dE rE-
dENÇÃo - Pa
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
arQUiMEdES TEiXEira dE oliVEira – MaT. 57206672-1, MoToriSTa
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 26/03/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 790277

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Hospital regional de salinópolis/sesPa, através de seu Pregoei-
ro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 
02/2022/HrS, do tipo “Menor Preço por loTE”, conforme o objeto: aquisi-
ção de Material de consumo para o Setor radiológico: filMES drY laSEr 
dY – Hl, Para iMPrESSora dE filME radioloGico: drYPiX EdGE da 
fUJi, para atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades do 
Setor de raio-X, do Hospital regional de Salinópolis, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.
data da abertura: 10/05/2022
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
local: www.gov.br/compras
UaSG: 926159
Entrega do Edital: os interessados poderão retirar o Edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
Salinópolis-Pará, 27 de abril de 2022.
João Paulo Batista arnour
Pregoeiro/HrS

Protocolo: 790282

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 112 de 27 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/500019- PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 144/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Vigia de 
Nazaré, referente ao processo nº 2021/1209049, cujo objeto e a recupe-
ração e manutenção de 52,494 de estradas vicinais no municipio de Vigia 
de Nazaré/Pa.

Portaria N° 113 de 27 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/500046- PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 112/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Colares, 
referente ao processo nº 2021/889728, cujo objeto e a locação de equipa-
mentos para a recuperação de 23,94 km de estradas vicinais no municipio 
de colares/Pa.

Portaria N° 114 de 27 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/500096- PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 007/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Tailândia, 
referente ao processo nº 2021/827225, cujo objeto e a pavimentação as-
fáltica de 5,265 km, vias urbanas no municipio de Tailândia/Pa.

Portaria N° 115 de 27 de aBriL de 2022
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2022/500176 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 017/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Senador 
Jose Porfirio, referente ao processo nº 2021/447599, cujo objeto e recupe-
ração de 112,70 km da PA-167, no município de Senador José Porfirio/PA.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 27 de abril de 2022.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 790450

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 062 de 20 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/476619- PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 050/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Placas, 
referente ao processo nº 2019/484735, cujo objeto e a construção de 05 
(cinco) pontes de madeira de lei e 01 (uma) ponte de concreto para o 
restabelecimento da trafegabilidade nas vicinais atingidas por desastres 
naturais municipio de Placas/Pa.

Portaria N° 063 de 20 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/476648- PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
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nº 057/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Terra 
alta, referente ao processo nº 2021/685684, cujo objeto e a aquisição de 
104.874,00 litros de óleo diesel S10, para a recuperação de 31,38 km de 
estradas vicinais no municipio de Terra alta/Pa.

Portaria N° 064 de 20 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/476689- PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 131/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Concei-
ção do araguaia, referente ao processo nº 2021/975563, cujo objeto e a 
construção de ponte de concreto armado, dimensão 49,00M (c) x 5,00M 
(l), coordenada 8º46’26.13”S – 49º40’29.77”0 localizada na zona do mu-
nicipio de conceição do araguaia/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Portaria N° 065 de 22 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/481294- PaE
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 111/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Porto de 
Moz, referente ao processo nº 2021/904599, cujo objeto e a pavimentação 
em concreto de 1 (uma) travessa e 2 (duas) ruas com 8 m de largura no 
bairro da beata, municipio de Porto de Moz/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 790463

terMo aditiVo a coNVÊNio
terMo aditiVo de acrÉsciMo de serViÇos, coM reFLeXo 

FiNaNceiro, ao coNVÊNio.
Nº. do convênio: 083/2020  Processo nº 2020/570104
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 26/04/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Acréscimo de serviços, Com Re-
flexo Financeiro é decorrente da solicitação feita pela CONVENENTE nos 
termos do Ofício nº. 162/2021-GAB/PMO (fl.291) referente ao acréscimo 
de serviços estipulados no plano de trabalho (fls.292 à 294) inerente ao 
convênio nº. 083/2020 devido à necessidade de ampliação de metas para 
a recuperação da Estrada não pavimentada e drenagem Pa 251, com ex-
tensão de 50.123,16m, no município de ourém/Pa. E encontra fundamento 
na cláusula décima, parágrafo único do termo de convênio, bem como, o 
art. 65, inciso i, as líneas “a” da lei nº. 8.666/93 e no art. 7º do decreto 
Estadual nº 733/2013, no e na Nota Técnica nº 045/2019 – PGE/Pa, bem 
como bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “g”, passando conse-
quentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante 
deste instrumento.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oUrÉM/Pa - cNPJ n° 05.149.133/0001-48.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 790444

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do 1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato 
N° 048/2021

Processo: 2020/383480 aNeXo: 2021/1255355
JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato 
nº 048/2021, é decorrente da solicitação feita pela contratada, com fun-
damento no art. 58, i da lei federal nº. 8.666/93, devidamente analisado 
pela consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor 
desta SETraN.
RETIFICAÇÃO: Fica retificada a Cláusula Sétima, item 7.2, alínea “d” do 
contrato nº 048/2021, passando a constar o seguinte:
onde se lê:
1. a contratada será obrigada a obter o licenciamento ambiental necessá-
rio para localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimen-
tos que utilizam recursos naturais, de acordo com os termos e condições 
estabelecidos pela lei federal n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio ambiente.
Leia-se:
1. d) a contratada, sempre que o objeto do contrato exigir, será obrigada 
a obter o licenciamento ambiental necessário para localização, instalação, 
ampliação e a operação de empreendimentos que utilizam recursos natu-
rais, de acordo com os termos e condições estabelecidos pela lei federal 
n.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio ambiente.
daTa da aSSiNaTUra: 26/04/2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES – SETraN.
coNTraTada: T l coNSTrUÇÕES E TErraPlaNaGEM lTda.
cNPJ: 63.883.672/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 790446

resULtado de recUrso adMiNistratiVo e resULtado 
de LicitaÇÃo

Modalidade: concorrência.
Número: n.º 036/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público que:
após o exame dos recursos e contrarrazões interpostos contra a decisão 
desta comissão no Julgamento das Propostas financeiras da concorrên-
cia Publica nº 036/2021 e de acordo com a Manifestação Jurídica de nº 
168/2022, ratificada pelo Exmo. Sr. Secretário de Transportes, classifica-
mos a empresa cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo 
lTda como vencedora do certame.
Vencedora: cfa coNSTrUÇÕES, TErraPlENaGEM E PaViMENTaÇÃo lTda.
Valor: r$ 30.631.476,93 (Trinta milhões, seiscentos e trinta e um mil, qua-
trocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).
Belém, 27 de abril de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da cPl/SETraN

Protocolo: 790439
Portaria Nº 034 de 17.02.2022, publicada no doe nº 34.871 de 
21.02.2022, referente as férias da servidora aNGEla Maria laGoia 
ValENTE, o seguinte:
onde lê se: Período de: 03.03 a 01.04.2022
Leia-se: Período de 15.03 a 14.04.2022

Protocolo: 790457

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 03
coNtrato 007/2021-cPH

oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a alteração contratual, 
com acréscimo e supressão do valor original, que resultam na diminuição 
do valor global do contrato nº 007/2021- cPH, que versa sobre a execução 
de obras e serviços de engenharia para a reforma do Terminal Hidroviário 
de Passageiros e cargas do Município de Muaná, Estado do Pará. o con-
trato suportará acréscimo no valor de r$ 86.545,94 (oitenta e seis mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), que 
representa aproximadamente 3,33% do valor originalmente avençado. o 
mesmo contrato suportará supressão no valor de r$ 99.527,38 (noventa 
e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), que 
representa aproximadamente 3,83% do valor originalmente pactuado. o 
impacto financeiro das alterações supramencionadas corresponde a su-
pressão de r$ 12.981,44 (doze mil, novecentos e oitenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos).
Valor: o valor global do contrato após as alterações supramencionadas 
passará a ser de r$ 2.584.938,32 (dois milhões, quinhentos e oitenta e 
quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos).
data de assinatura: 20/04/2022
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 05.257.336/0001-58 SErVE oBraS ENGENHaria EirEli.
Endereço: rua dos Pariquis, nº 3001, sala 807, Bairro: cremação, cEP: 
66.040-045, Município de Belém, Estado do Pará
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 790453

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 076/2022-GP de 27 de aBriL de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Barcarena no dia 20/04/2022, a serviço da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
carlos Eduardo Viana Teixeira Supervisor i 5917398 010.268.812-50 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 27 de abril de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente
 

Protocolo: 790049
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AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

NÚMEro: 006/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de café e 
açúcar, pelo período de 12 (doze) meses, de forma estimada, considerando 
a necessidade desta arcoN-Pa, conforme Termo de referência (anexo i).
ENTrEGa do EdiTal: Será dia 28/04/2020 às 08:00, horário de Brasília.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: caroline Nazaré da Silva carvalho
local dE aBErTUra: www.comprasgovernamentais.gov.br
daTa dE aBErTUra: 11/05/2022
Hora dE aBErTUra: 09:00
orÇaMENTo:
ProGraMa dE TraBalHo: 4120008338c;
NaTUrEZa dE dESPESa: 339030;
foNTE dE rEcUrSo: 0261;
oriGEM: Estadual
ordENador: EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Protocolo: 790098

.
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Portaria Nº 075 de 08 de aBriL de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
deusimar Miranda rodrigues, ocupante do cargo de Engenheira agrôno-
ma, matrícula n° 12610/1, adalberto de Souza Guedes, ocupante do cargo 
de Técnico agrícola, matrícula n° 19240/1, iracema do Socorro rama-
lho Nazaré, ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula n° 
23396/1, como fiscais de todos os convênios para aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de integração do 
Rio Capim, com exceção dos convênios que já existem fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790114
Portaria Nº 072 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
luiz octávio rabelo Junior, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, 
matrícula n° 23795/1, Maria antonieta Martorano Priante, ocupante do car-
go de Médica Veterinária, matrícula n° 23884/1, iracema do Socorro ra-
malho Nazaré, ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula 
n° 23396/1, como fiscais de todos os convênios para aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de integração do 
Xingu, com exceção dos convênios que já existem fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 

necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790124
Portaria Nº 078 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
antonio Jorge Quinderé ferreira, ocupante do cargo de Engenheiro agrôno-
mo, matrícula n° 23230/1, Maria clarice leonel, matrícula n° 2016923/2, 
adalberto de Souza Guedes, ocupante do cargo de Técnico agrícola, ma-
trícula n° 19240/1, como fiscais de todos os convênios para aquisição 
de insumos e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos 
agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de 
Integração do Guamá, com exceção dos convênios que já existem fiscais 
designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790116
Portaria Nº 079 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servido-
res: carlos Jorge Martins Braz, ocupante do cargo de agente de atividades 
agropecuárias, matrícula n° 13170/1, ivanize dos Santos carvalho, ocu-
pante do cargo de Técnico em Gestão agropecuária, matrícula n° 14818/1, 
deusimar Miranda rodrigues, ocupante do cargo de Engenheira agrônoma, 
matrícula n° 12610/1, como fiscais de todos os convênios para aquisição 
de insumos e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos 
agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de 
Integração do Guajará, com exceção dos convênios que já existem fiscais 
designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790129
Portaria Nº 080 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
Edmilson de Souza campos, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, 
matrícula n° 19097/1, José Jair alves costa, ocupante do cargo de agente 
de atividades agropecuárias, matrícula n° 17450/1, antonio Jorge Quin-
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deré ferreira, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 
23230/1, como fiscais de todos os convênios para aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de integração 
do Lago de Tucurui, com exceção dos convênios que já existem fiscais 
designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790120
Portaria Nº 083 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
José Jair alves costa, ocupante do cargo de agente de atividades agro-
pecuárias, matrícula n° 17450/1, ivanize dos Santos carvalho, ocupante 
do cargo de Técnico em Gestão agropecuária, matrícula n° 14818/1, deu-
simar Miranda rodrigues, ocupante do cargo de Engenheira agrônoma, 
matrícula n° 12610/1, como fiscais de todos os convênios para aquisição 
de insumos e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos 
agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de 
Integração do Caeté, com exceção dos convênios que já existem fiscais 
designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790130
Portaria Nº 074 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servido-
res: Maria clarice leonel, matrícula n° 2016923/2, Heloisa Helena Batista 
de figueiredo, ocupante do cargo de Engenheira agrônoma, matrícula n° 
23639/1, adalberto de Souza Guedes, ocupante do cargo de Técnico agrí-
cola, matrícula n° 19240/1, como fiscais de todos os convênios para aqui-
sição de insumos e serviços para fomento às ações de assistência técnica 
aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região 
de integração do Tocantins, com exceção dos convênios que já existem 
fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790133

Portaria Nº 86 de 14 de aBriL de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2022/228776
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora roSaNa BarBoSa da SilVa, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, matrícula n° 20842/1, como fiscal para 
acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 37/2022 - SEDAP 
celebrado com a empresa MÔNaco diESEl lTda.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, 
objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago mensalmente 
ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, 
atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, 
termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado; controlar o 
prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; apresentar relatórios 
mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 790157
Portaria Nº 077 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
Jorge luiz coelho Magalhães, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, 
matrícula n° 22764/1, Jurandir ferreira de azara, ocupante do cargo de 
Engenheiro florestal, matrícula n° 18783/1, clely regina da rocha Briglia, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, matrícula n° 19518/1, 
iracema do Socorro ramalho Nazaré, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, matrícula n° 23396/1, como fiscais de todos os convênios 
para aquisição de insumos e serviços para fomento às ações de assistên-
cia técnica aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis 
da região de integração do araguaia, com exceção dos convênios que já 
existem fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790143
Portaria Nº 076 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
Jorge luiz coelho Magalhães, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, 
matrícula n° 22764/1, luzinete farias dos Santos, ocupante do cargo de 
Engenheiro agrônomo, matrícula n° 22020/1, Ernestino da Silva fonseca, 
ocupante do cargo de Técnico agrícola, matrícula n° 24708/1, como fiscais 
de todos os convênios para aquisição de insumos e serviços para fomento 
às ações de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa Ter-
ritórios Sustentáveis da região de integração do carajás, com exceção dos 
convênios que já existem fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790139
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Portaria Nº 082 de 08 de aBriL de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
ariolando Jorge lima Belfort, ocupante do cargo de Engenheiro agrôno-
mo, matrícula n° 832103/1, Sérgio Guedes Pereira, ocupante do cargo de 
Engenheiro agrônomo, matrícula n° 21237/1, carlos Jorge Martins Braz, 
ocupante do cargo de agente de atividades agropecuárias, matrícula n° 
13170/1, , como fiscais de todos os convênios para aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de integração 
do Marajó, com exceção dos convênios que já existem fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790137
Portaria Nº 073 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servidores: 
Maria antonieta Martorano Priante, ocupante do cargo de Médica Veteriná-
ria, matrícula n° 23884/1, Heloisa Helena Batista de figueiredo, ocupante 
do cargo de Engenheira agrônoma, matrícula n° 23639/1, lauriano Neto da 
Silva, ocupante do cargo de Extensionista rural, matrícula n° 5066190/1, 
Heriberto Marques Batista Neto, ocupante do cargo de Extensionista rural, 
matrícula n° 5690870/1, como fiscais de todos os convênios para aquisi-
ção de insumos e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos 
agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de 
integração do Baixo amazonas, com exceção dos convênios que já existem 
fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790127
Portaria Nº 081 de 08 de aBriL de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a comissão de fiscalização composta pelos servido-
res: Sérgio Guedes Pereira, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, 
matrícula n° 21237/1, carlos Jorge Martins Braz, ocupante do cargo de 
agente de atividades agropecuárias, matrícula n° 13170/1, ariolando Jor-
ge lima Belfort, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 
832103/1, como fiscais de todos os convênios para aquisição de insumos 
e serviços para fomento às ações de assistência técnica aos agricultores 
aderidos ao programa Territórios Sustentáveis da região de integração do 
Tapajós, com exceção dos convênios que já existem fiscais designados.
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNVÊNio: i – acompanhar e 
fiscalizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-

ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 790135
Portaria Nº 089 de 14 de aBriL de 2022

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 e o processo 
nº2022/493324;
rESolVE:
art. 1º - designar, os servidores abaixo relacionados sob a presidência do 
primeiro, para comporem a comissão Permanente de licitação (cPl).
i – Shirley cristina da costa reis, agente administrativo, matrícula nº 
6045553/2;
ii – roberta Torga, Técnico em Gestão Pública, matrícula nº 5951907/1;
iii – Harlan lobato Puga, assistente administrativo, matrícula nº 
5942721/2;
iV – rosana Barbosa da Silva, assistente administrativo, matrícula nº 
20842/1.
art. 2º - São atribuições da comissão Permanente de licitação:
i – coordenar processos de licitações;
ii – Elaborar minutas e editais e contratos, submetendo-os as apreciações 
da assessoria Jurídica e elaborar as atas dos processos licitatórios;
iii – Processar e julgar a fase de habilitação e julgamento das propostas;
iV – Manifestar-se em primeira instância em relação aos recursos eventu-
almente interposto;
V – requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando necessário; e
Vi – Providenciar publicações de seus atos na forma da legislação vigente.
art. 3º - Uma vez exaurido o prazo recursal e julgado os recursos eventu-
almente interposto, o resultado encontrado pela cPl será levado à delibe-
ração da autoridade superior da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca, para homologação e adjudicação, sem prejuízo 
dos contingentes revogadas ou anulações quando necessárias.
art. 4º - os membros da cPl responderão solidariamente por todos os 
atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente tiver 
fundamento e for registrado em ata lavrado em reunião própria, de acordo 
com o §3º do art. 51 da lei 8.866/93.
art. 5º - a comissão nomeada dedicará tempo integral, quando reunida 
para proceder às formalidades legais dos processos licitatórios e para o fiel 
cumprimento das atribuições habituais.
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor, na data da sua publicação em diário 
Oficial do Estado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento
agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 790455

.
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errata
.

errata ao coNVÊNio Nº 14/2022 - PUBLicado 
No doe Nº 34.948 eM 27/04/2022.

Protocolo: 789743
onde se lê: “Prazo de Vigência: 26/04/2022 à 25/04/2023”.
Leia-se: “Prazo de Vigência: 27/04/2022 à 26/04/2023”.
ordenador: João carlos leão ramos.

Protocolo: 790005

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 16/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2021-sedaP

objeto: aquisição de insumos e equipamentos agropecuários: sementes e 
mudas, adubo orgânico e mineral, defensivos agrícolas, material para am-
biente protegido material para irrigação, ferramentas agrícolas e material 
reprodutivo.
Valor Global: r$ 106.960,00 (cento e Seis Mil, Novecentos e Sessenta 
reais).
dotação orçamentária: ação: 8715/8705; Natureza de despesa: 339030; 
fonte de recurso: 0101/0397; função Programática: 20.608.1491.8715/
20.608.1491.8705.
data assinatura: 26/04/2022.
Vigência: 28/04/2022 a 27/04/2023.
contratado: ProTEcTioN SErViÇoS E aGroiNSUMoS lTda.
Endereço: Travessa dos andradas, nº 165, Bairro Ponta Grossa, icoaraci, - 
Belém - Pa – cEP – 66.812-420.
ordenador: lUcaS ViEira TorrES.

Protocolo: 789909
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diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 307/2022 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: Márcio Marcelo de Souza Trindade carGo: diretor admi-
nistrativo e financeiro/SEdaP MaTrÍcUla: 55588554/6 oriGEM: Belém/
Pa. dESTiNo: Brasília/df oBJETiVo: realizar visita ao Ministério de agri-
cultura Pecuária e abastecimento – MaPa para participar de renião na câ-
mara de deputados. PErÍodo: 29/04 a 02/05/2022. Nº dE diáriaS: 3 
½ (três e meia). ordENador: João carlos leão ramos - Secretário de 
Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 790126
Portaria de diÁrias Nº 305/2022

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:Evaldo carneiro das chagas. carGo: Motorista MaTrÍcU-
la: 22314. oriGEM:Belém/Pa. dESTiNo: Terra alta/Pa. oBJETiVo: Trans-
portar 14 sacas de ração que estão no deposito da empresa PUriNorTE 
situado no endereço: rodovia Br-316 Km. 12 nº 3.700 - Marituba – Pará, 
e entregar a mesma na UaGro desta SEdaP do município de Terra alta. 
PErÍodo: 28/04/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 790263

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria de diÁria Nº 294/2022- BENEficiário: João carlos leão ramos.
Portaria de diÁria Nº 295/2022- BENEficiário: Gabriel foro Siqueira
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 790106
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 826 de 27 de aBriL de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangendo uma 
área de 283,9848 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/1054035.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimô-
nio do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 337,1074 (trezentos e 
trinta e sete hectares, dez ares e setenta e quatro centiares), denomi-
nada GlEBa ValE do Boi ii, localizada no Município ipixuna do Pará, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes 
no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: ini-
cia-se a descrição deste perímetro no vértice doN-M-1074, de coordena-
das N 9.689.790,61m e E 219.316,31m;  por linha Seca; deste, segue 
confrontando com fazenda Malibu, com os seguintes azimutes e distân-
cias: 90°03’27” e 1.467,36 m até o vértice doN-M-3001, de coordenadas 
N 9.689.789,14m e E 220.783,68m; por linha Seca; deste, segue con-
frontando com fazenda Urupês, com os seguintes azimutes e distâncias: 
164°47’02” e 1.130,34 m até o vértice doN-M-1027, de coordenadas N 
9.688.698,42m e E 221.080,35m; por linha Seca; deste, segue confron-
tando com fazenda Vale do Boi iV, com os seguintes azimutes e distân-
cias: 174°21’38” e 842,07 m até o vértice B52-M-1303, de coordenadas N 
9.687.860,43m e E 221.163,10m; por linha Seca; deste, segue confron-
tando com fazenda Saramandaia, com os seguintes azimutes e distâncias: 
265°26’53” e 1.813,05 m até o vértice f93-M-1366, de coordenadas N 
9.687.716,53m e E 219.355,76m;  358°54’37” e 2.074,45 m até o vértice 
doN-M-1074, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir do marco Base doN-M-1030, de coordenadas 
N 9691354.963 m e E 226544.727 m, e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº - 45°00’, fuso 23, 
tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de São domingos do capim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 790044
Portaria N° 825 de 27 de aBriL de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de ipixuna do Pará, abrangendo uma 
área de 283,9848 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2021/1054052.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 283,9848 (duzentos e oiten-
ta e três hectares, noventa e oito ares e quarenta e oito centiares), deno-
minada GlEBa ValE do Boi i, localizada no Município ipixuna do Pará, 
com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes no 
Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice BYY-M-6053, de coordenadas N 
9.694.170,18m e E 226.788,29m; estrada; deste, segue confrontando 
com rodovia Br 010, com os seguintes azimutes e distâncias: 169°47’05” 
e 1.315,14 m até o vértice doM-M-1026, de coordenadas N 9.692.875,89m 
e E 227.021,53m; por linha Seca; deste, segue confrontando com João 
ribeiro filho, com os seguintes azimutes e distâncias: 255°39’31” e 
2.385,05 m até o vértice doN-M-1460, de coordenadas N 9.692.285,12m 
e E 224.710,81m; margem direita; deste, segue confrontando com rio 
Berro da água, com os seguintes azimutes e distâncias: 245°56’21” e 6,93 
m até o vértice fT3-P-10542, de coordenadas N 9.692.282,30m e E 
224.704,48m; 323°23’19” e 24,33 m até o vértice fT3-P-10543, de coor-
denadas N 9.692.301,83m e E 224.689,97m; 346°54’20” e 12,69 m até o 
vértice fT3-P-10544, de coordenadas N 9.692.314,19m e E 224.687,10m; 
259°17’54” e 20,23 m até o vértice fT3-P-10545, de coordenadas N 
9.692.310,43m e E 224.667,22m; 241°06’52” e 8,49 m até o vértice fT-
3-P-10546, de coordenadas N 9.692.306,33m e E 224.659,78m; 
315°03’27” e 81,21 m até o vértice fT3-P-10547, de coordenadas N 
9.692.363,81m e E 224.602,42m; 267°35’19” e 28,62 m até o vértice 
fT3-P-10548, de coordenadas N 9.692.362,60m e E 224.573,83m; 
287°58’27” e 17,73 m até o vértice fT3-P-10549, de coordenadas N 
9.692.368,07m e E 224.556,96m; 346°14’39” e 85,52 m até o vértice 
fT3-P-10550, de coordenadas N 9.692.451,14m e E 224.536,63m; 
57°19’56” e 66,89 m até o vértice fT3-P-10551, de coordenadas N 
9.692.487,25m e E 224.592,94m; 72°53’42” e 32,07 m até o vértice fT-
3-P-10552, de coordenadas N 9.692.496,68m e E 224.623,59m; 
341°42’26” e 30,07 m até o vértice fT3-P-10553, de coordenadas N 
9.692.525,24m e E 224.614,15m; 30°09’00” e 16,02 m até o vértice fT-
3-P-10554, de coordenadas N 9.692.539,09m e E 224.622,20m; 
353°40’19” e 50,83 m até o vértice fT3-P-10555, de coordenadas N 
9.692.589,62m e E 224.616,60m; 225°06’50” e 74,65 m até o vértice 
fT3-P-10556, de coordenadas N 9.692.536,93m e E 224.563,71m; 
318°37’29” e 40,95 m até o vértice fT3-P-10557, de coordenadas N 
9.692.567,66m e E 224.536,64m; 339°09’45” e 30,31 m até o vértice 
fT3-P-10558, de coordenadas N 9.692.595,99m e E 224.525,86m; 
280°03’02” e 13,87 m até o vértice fT3-P-10559, de coordenadas N 
9.692.598,41m e E 224.512,21m; 3°27’08” e 21,44 m até o vértice fT-
3-P-10560, de coordenadas N 9.692.619,81m e E 224.513,50m; 
105°28’21” e 53,05 m até o vértice fT3-P-10561, de coordenadas N 
9.692.605,65m e E 224.564,63m; 36°43’57” e 10,43 m até o vértice fT-
3-P-10562, de coordenadas N 9.692.614,01m e E 224.570,86m; 27°20’51” 
e 66,77 m até o vértice fT3-P-10563, de coordenadas N 9.692.673,32m e 
E 224.601,53m; 76°48’00” e 27,27 m até o vértice fT3-P-10564, de coor-
denadas N 9.692.679,55m e E 224.628,09m; 20°10’55” e 42,94 m até o 
vértice fT3-P-10565, de coordenadas N 9.692.719,86m e E 224.642,90m; 
322°59’44” e 60,84 m até o vértice fT3-P-10566, de coordenadas N 
9.692.768,44m e E 224.606,29m; 68°24’48” e 29,35 m até o vértice fT-
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3-P-10567, de coordenadas N 9.692.779,24m e E 224.633,58m; 
294°43’25” e 49,16 m até o vértice fT3-P-10568, de coordenadas N 
9.692.799,80m e E 224.588,93m; 230°40’52” e 26,09 m até o vértice 
fT3-P-10569, de coordenadas N 9.692.783,27m e E 224.568,75m; 
326°34’39” e 18,52 m até o vértice fT3-P-10570, de coordenadas N 
9.692.798,73m e E 224.558,55m; 357°49’47” e 42,36 m até o vértice 
fT3-P-10571, de coordenadas N 9.692.841,05m e E 224.556,94m; 
274°23’57” e 43,30 m até o vértice fT3-P-10572, de coordenadas N 
9.692.844,37m e E 224.513,77m; 8°55’38” e 23,59 m até o vértice fT-
3-P-10573, de coordenadas N 9.692.867,67m e E 224.517,43m; 
295°49’48” e 78,64 m até o vértice fT3-P-10574, de coordenadas N 
9.692.901,94m e E 224.446,65m; 192°33’50” e 37,09 m até o vértice 
fT3-P-10575, de coordenadas N 9.692.865,74m e E 224.438,58m; 
95°06’27” e 35,94 m até o vértice fT3-P-10576, de coordenadas N 
9.692.862,54m e E 224.474,38m; 156°53’18” e 22,59 m até o vértice 
fT3-P-10577, de coordenadas N 9.692.841,76m e E 224.483,25m; 
195°14’23” e 18,49 m até o vértice fT3-P-10578, de coordenadas N 
9.692.823,92m e E 224.478,39m; 280°39’03” e 51,49 m até o vértice 
fT3-P-10579, de coordenadas N 9.692.833,44m e E 224.427,79m; 
195°22’10” e 48,45 m até o vértice fT3-P-10580, de coordenadas N 
9.692.786,73m e E 224.414,95m; 285°16’07” e 3,70 m até o vértice fT-
3-P-10581, de coordenadas N 9.692.787,70m e E 224.411,38m; 
312°35’40” e 52,44 m até o vértice fT3-P-10582, de coordenadas N 
9.692.823,19m e E 224.372,78m; 15°31’27” e 14,46 m até o vértice fT-
3-P-10583, de coordenadas N 9.692.837,12m e E 224.376,65m; 10°46’55” 
e 40,65 m até o vértice fT3-P-10584, de coordenadas N 9.692.877,05m e 
E 224.384,25m; 263°15’18” e 55,79 m até o vértice fT3-P-10585, de co-
ordenadas N 9.692.870,50m e E 224.328,85m; 307°10’34” e 18,38 m até 
o vértice fT3-P-10586, de coordenadas N 9.692.881,61m e E 224.314,21m; 
41°58’28” e 35,94 m até o vértice fT3-P-10587, de coordenadas N 
9.692.908,33m e E 224.338,25m; 321°51’52” e 48,21 m até o vértice 
fT3-P-10588, de coordenadas N 9.692.946,25m e E 224.308,48m; 
43°57’07” e 11,75 m até o vértice fT3-P-10589, de coordenadas N 
9.692.954,71m e E 224.316,63m; 104°22’20” e 16,75 m até o vértice 
fT3-P-10590, de coordenadas N 9.692.950,55m e E 224.332,86m; 
137°36’32” e 28,77 m até o vértice fT3-P-10591, de coordenadas N 
9.692.929,30m e E 224.352,26m; 52°08’38” e 26,22 m até o vértice fT-
3-P-10592, de coordenadas N 9.692.945,40m e E 224.372,96m; 14°56’57” 
e 56,99 m até o vértice fT3-P-10593, de coordenadas N 9.693.000,46m e 
E 224.387,66m; 87°52’12” e 18,30 m até o vértice fT3-P-10594, de coor-
denadas N 9.693.001,14m e E 224.405,95m; 123°23’27” e 13,33 m até o 
vértice fT3-P-10595, de coordenadas N 9.692.993,80m e E 224.417,08m; 
201°48’36” e 39,30 m até o vértice fT3-P-10596, de coordenadas N 
9.692.957,32m e E 224.402,48m; 60°36’27” e 34,84 m até o vértice fT-
3-P-10597, de coordenadas N 9.692.974,41m e E 224.432,83m; 29°24’49” 
e 22,35 m até o vértice fT3-P-10598, de coordenadas N 9.692.993,89m e 
E 224.443,81m; 63°52’55” e 24,41 m até o vértice fT3-P-10599, de coor-
denadas N 9.693.004,63m e E 224.465,73m; 144°51’06” e 3,10 m até o 
vértice fT3-P-10600, de coordenadas N 9.693.002,10m e E 224.467,51m; 
28°43’40” e 27,34 m até o vértice fT3-P-10601, de coordenadas N 
9.693.026,07m e E 224.480,65m; 288°31’22” e 17,32 m até o vértice 
fT3-P-10602, de coordenadas N 9.693.031,58m e E 224.464,23m; 
64°20’01” e 33,22 m até o vértice fT3-P-10603, de coordenadas N 
9.693.045,97m e E 224.494,18m; 328°21’55” e 24,51 m até o vértice 
fT3-P-10604, de coordenadas N 9.693.066,84m e E 224.481,32m; 
86°01’55” e 14,58 m até o vértice fT3-P-10605, de coordenadas N 
9.693.067,85m e E 224.495,87m; 92°28’56” e 35,68 m até o vértice fT-
3-P-10606, de coordenadas N 9.693.066,30m e E 224.531,51m; 17°42’25” 
e 13,89 m até o vértice fT3-P-10607, de coordenadas N 9.693.079,53m e 
E 224.535,73m; 272°40’39” e 19,37 m até o vértice fT3-P-10608, de co-
ordenadas N 9.693.080,44m e E 224.516,38m; 343°32’07” e 49,52 m até 
o vértice fT3-P-10609, de coordenadas N 9.693.127,92m e E 224.502,35m; 
86°56’33” e 13,91 m até o vértice fT3-P-10610, de coordenadas N 
9.693.128,66m e E 224.516,24m; 124°44’57” e 35,65 m até o vértice 
fT3-P-10611, de coordenadas N 9.693.108,34m e E 224.545,53m; 
39°54’31” e 12,96 m até o vértice fT3-P-10612, de coordenadas N 
9.693.118,29m e E 224.553,85m; 320°03’51” e 40,25 m até o vértice 
fT3-P-10613, de coordenadas N 9.693.149,15m e E 224.528,01m; 
26°38’48” e 21,70 m até o vértice fT3-P-10614, de coordenadas N 
9.693.168,54m e E 224.537,74m; 73°47’47” e 72,38 m até o vértice fT-
3-P-10615, de coordenadas N 9.693.188,74m e E 224.607,25m; 
311°22’18” e 22,16 m até o vértice fT3-P-10616, de coordenadas N 
9.693.203,39m e E 224.590,62m; 27°36’55” e 7,34 m até o vértice fT-
3-P-10617, de coordenadas N 9.693.209,89m e E 224.594,03m; 
117°49’56” e 20,89 m até o vértice fT3-P-10618, de coordenadas N 
9.693.200,14m e E 224.612,50m; 89°29’30” e 34,15 m até o vértice fT-
3-P-10619, de coordenadas N 9.693.200,44m e E 224.646,65m; 17°52’35” 
e 44,61 m até o vértice fT3-P-10620, de coordenadas N 9.693.242,90m e 
E 224.660,35m; 14°01’07” e 58,68 m até o vértice fT3-P-10621, de coor-
denadas N 9.693.299,83m e E 224.674,56m; 25°01’06” e 9,99 m até o 
vértice fT3-P-10622, de coordenadas N 9.693.308,88m e E 224.678,79m; 
100°56’51” e 14,11 m até o vértice fT3-P-10623, de coordenadas N 
9.693.306,20m e E 224.692,64m; 159°33’41” e 26,00 m até o vértice 
fT3-P-10624, de coordenadas N 9.693.281,84m e E 224.701,72m; 
80°44’49” e 8,15 m até o vértice fT3-P-10625, de coordenadas N 
9.693.283,15m e E 224.709,76m; 352°33’36” e 25,25 m até o vértice 
fT3-P-10626, de coordenadas N 9.693.308,19m e E 224.706,49m; 
32°51’17” e 13,36 m até o vértice fT3-P-10627, de coordenadas N 
9.693.319,41m e E 224.713,74m; 76°34’55” e 24,12 m até o vértice fT-
3-P-10628, de coordenadas N 9.693.325,01m e E 224.737,20m; 28°53’35” 
e 29,47 m até o vértice fT3-P-10629, de coordenadas N 9.693.350,81m e 
E 224.751,44m; 41°27’15” e 50,79 m até o vértice fT3-P-10630, de coor-

denadas N 9.693.388,87m e E 224.785,06m; 41°49’00” e 28,51 m até o 
vértice fT3-P-10631, de coordenadas N 9.693.410,12m e E 224.804,07m; 
79°25’02” e 5,36 m até o vértice fT3-P-10632, de coordenadas N 
9.693.411,11m e E 224.809,35m; 177°41’53” e 15,88 m até o vértice 
fT3-P-10633, de coordenadas N 9.693.395,24m e E 224.809,98m; 
189°32’53” e 23,17 m até o vértice fT3-P-10634, de coordenadas N 
9.693.372,39m e E 224.806,14m; 180°19’02” e 47,32 m até o vértice 
fT3-P-10635, de coordenadas N 9.693.325,07m e E 224.805,88m; 
164°19’10” e 39,53 m até o vértice fT3-P-10636, de coordenadas N 
9.693.287,01m e E 224.816,56m; 120°40’10” e 42,01 m até o vértice 
fT3-P-10637, de coordenadas N 9.693.265,58m e E 224.852,70m; 
90°37’47” e 7,01 m até o vértice fT3-P-10638, de coordenadas N 
9.693.265,51m e E 224.859,70m; 100°35’24” e 15,92 m até o vértice 
fT3-P-10639, de coordenadas N 9.693.262,58m e E 224.875,35m; 
145°22’37” e 57,55 m até o vértice fT3-P-10640, de coordenadas N 
9.693.215,22m e E 224.908,05m; 48°14’47” e 8,79 m até o vértice fT-
3-P-10641, de coordenadas N 9.693.221,08m e E 224.914,61m; 83°43’13” 
e 29,70 m até o vértice fT3-P-10642, de coordenadas N 9.693.224,32m e 
E 224.944,14m; 18°57’50” e 73,30 m até o vértice fT3-P-10643, de coor-
denadas N 9.693.293,65m e E 224.967,96m; 333°23’23” e 23,27 m até o 
vértice fT3-P-10644, de coordenadas N 9.693.314,45m e E 224.957,53m; 
19°59’07” e 60,49 m até o vértice fT3-P-10645, de coordenadas N 
9.693.371,29m e E 224.978,21m; 332°38’44” e 20,68 m até o vértice 
fT3-P-10646, de coordenadas N 9.693.389,66m e E 224.968,71m; 
316°24’35” e 28,37 m até o vértice fT3-P-10647, de coordenadas N 
9.693.410,20m e E 224.949,15m; 8°25’29” e 26,84 m até o vértice fT-
3-P-10648, de coordenadas N 9.693.436,76m e E 224.953,08m; 
348°20’56” e 9,85 m até o vértice fT3-P-10649, de coordenadas N 
9.693.446,40m e E 224.951,09m; 131°33’01” e 73,94 m até o vértice 
fT3-P-10650, de coordenadas N 9.693.397,36m e E 225.006,43m; 
64°35’02” e 13,69 m até o vértice fT3-P-10651, de coordenadas N 
9.693.403,24m e E 225.018,79m; 183°46’54” e 11,87 m até o vértice 
fT3-P-10652, de coordenadas N 9.693.391,39m e E 225.018,01m; 
146°39’41” e 19,67 m até o vértice fT3-P-10653, de coordenadas N 
9.693.374,95m e E 225.028,82m; 147°31’04” e 15,42 m até o vértice 
fT3-P-10654, de coordenadas N 9.693.361,95m e E 225.037,11m; 
69°33’10” e 18,24 m até o vértice fT3-P-10655, de coordenadas N 
9.693.368,32m e E 225.054,19m; 130°04’42” e 63,22 m até o vértice 
fT3-P-10656, de coordenadas N 9.693.327,61m e E 225.102,57m; 
59°30’40” e 17,65 m até o vértice fT3-P-10657, de coordenadas N 
9.693.336,57m e E 225.117,78m; 75°13’05” e 57,82 m até o vértice fT-
3-P-10658, de coordenadas N 9.693.351,32m e E 225.173,69m; 
324°30’51” e 37,05 m até o vértice fT3-P-10659, de coordenadas N 
9.693.381,49m e E 225.152,18m; 44°32’04” e 59,71 m até o vértice fT-
3-P-10660, de coordenadas N 9.693.424,05m e E 225.194,06m; 
147°34’49” e 53,58 m até o vértice fT3-P-10661, de coordenadas N 
9.693.378,82m e E 225.222,79m; 86°01’01” e 10,50 m até o vértice fT-
3-P-10662, de coordenadas N 9.693.379,55m e E 225.233,26m; 
350°37’42” e 80,24 m até o vértice fT3-P-10663, de coordenadas N 
9.693.458,72m e E 225.220,19m; 7°10’20” e 84,49 m até o vértice fT-
3-P-10664, de coordenadas N 9.693.542,54m e E 225.230,74m; 
114°21’14” e 21,91 m até o vértice fT3-P-10665, de coordenadas N 
9.693.533,51m e E 225.250,70m; 174°44’30” e 33,35 m até o vértice 
fT3-P-10666, de coordenadas N 9.693.500,30m e E 225.253,76m; 
45°03’37” e 79,31 m até o vértice fT3-P-10667, de coordenadas N 
9.693.556,32m e E 225.309,89m; 43°19’24” e 70,74 m até o vértice fT-
3-P-10668, de coordenadas N 9.693.607,78m e E 225.358,43m; 
110°42’54” e 39,81 m até o vértice fT3-P-10669, de coordenadas N 
9.693.593,70m e E 225.395,67m; 195°01’26” e 52,03 m até o vértice 
fT3-P-10670, de coordenadas N 9.693.543,45m e E 225.382,18m; 
188°47’46” e 20,68 m até o vértice fT3-P-10671, de coordenadas N 
9.693.523,01m e E 225.379,02m; 107°03’09” e 37,00 m até o vértice 
fT3-P-10672, de coordenadas N 9.693.512,16m e E 225.414,39m; 
344°22’13” e 25,14 m até o vértice fT3-P-10673, de coordenadas N 
9.693.536,36m e E 225.407,62m; 46°56’23” e 43,43 m até o vértice fT-
3-P-10674, de coordenadas N 9.693.566,02m e E 225.439,35m; 65°44’25” 
e 35,37 m até o vértice fT3-P-10675, de coordenadas N 9.693.580,55m e 
E 225.471,59m; 159°57’10” e 12,05 m até o vértice fT3-P-10676, de co-
ordenadas N 9.693.569,23m e E 225.475,72m; 79°24’16” e 122,77 m até 
o vértice fT3-P-10677, de coordenadas N 9.693.591,80m e E 225.596,40m; 
35°36’30” e 20,38 m até o vértice fT3-P-10678, de coordenadas N 
9.693.608,38m e E 225.608,26m; 78°17’28” e 54,15 m até o vértice fT-
3-P-10679, de coordenadas N 9.693.619,36m e E 225.661,29m; 50°38’03” 
e 38,86 m até o vértice fT3-P-10680, de coordenadas N 9.693.644,01m e 
E 225.691,33m; 307°18’31” e 19,36 m até o vértice fT3-P-10681, de co-
ordenadas N 9.693.655,75m e E 225.675,94m; 49°40’27” e 60,41 m até o 
vértice fT3-P-10682, de coordenadas N 9.693.694,84m e E 225.721,99m; 
77°09’57” e 55,62 m até o vértice doN-M-1029, de coordenadas N 
9.693.707,20m e E 225.776,22m; 3°15’15” e 22,18 m até o vértice fT-
3-P-10683, de coordenadas N 9.693.729,34m e E 225.777,48m; 33°43’34” 
e 68,40 m até o vértice fT3-P-10684, de coordenadas N 9.693.786,23m e 
E 225.815,46m; 307°37’08” e 37,08 m até o vértice fT3-P-10685, de co-
ordenadas N 9.693.808,86m e E 225.786,09m; 27°19’18” e 14,90 m até o 
vértice fT3-P-10686, de coordenadas N 9.693.822,10m e E 225.792,93m; 
328°07’54” e 25,26 m até o vértice fT3-P-10687, de coordenadas N 
9.693.843,55m e E 225.779,59m; 285°36’28” e 29,09 m até o vértice 
fT3-P-10688, de coordenadas N 9.693.851,38m e E 225.751,57m; 
239°18’31” e 14,32 m até o vértice fT3-P-10689, de coordenadas N 
9.693.844,07m e E 225.739,26m; 252°47’21” e 22,66 m até o vértice 
fT3-P-10690, de coordenadas N 9.693.837,36m e E 225.717,61m; 
314°10’27” e 13,73 m até o vértice fT3-P-10691, de coordenadas N 
9.693.846,94m e E 225.707,76m; 16°28’23” e 9,29 m até o vértice fT-
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3-P-10692, de coordenadas N 9.693.855,85m e E 225.710,39m; 46°10’48” 
e 35,81 m até o vértice fT3-P-10693, de coordenadas N 9.693.880,64m e 
E 225.736,23m; 330°40’33” e 32,41 m até o vértice fT3-P-10694, de co-
ordenadas N 9.693.908,89m e E 225.720,36m; 20°12’49” e 19,03 m até o 
vértice fT3-P-10695, de coordenadas N 9.693.926,75m e E 225.726,93m; 
135°37’05” e 42,74 m até o vértice fT3-P-10696, de coordenadas N 
9.693.896,21m e E 225.756,83m; 176°52’41” e 31,09 m até o vértice 
fT3-P-10697, de coordenadas N 9.693.865,17m e E 225.758,52m; 
76°47’08” e 26,41 m até o vértice fT3-P-10698, de coordenadas N 
9.693.871,21m e E 225.784,23m; 0°59’05” e 27,35 m até o vértice fT-
3-P-10699, de coordenadas N 9.693.898,55m e E 225.784,70m; 12°45’19” 
e 37,38 m até o vértice fT3-P-10700, de coordenadas N 9.693.935,00m e 
E 225.792,95m; 295°14’39” e 17,58 m até o vértice fT3-P-10701, de co-
ordenadas N 9.693.942,50m e E 225.777,05m; 39°13’22” e 47,82 m até o 
vértice fT3-P-10702, de coordenadas N 9.693.979,54m e E 225.807,29m; 
92°16’15” e 0,58 m até o vértice doN-M-1455, de coordenadas N 
9.693.979,52m e E 225.807,87m; por linha Seca; deste, segue confron-
tando com João ribeiro filho, com os seguintes azimutes e distâncias: 
78°59’42” e 998,79 m até o vértice BYY-M-6053, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir do marco Base doN-M-1030, de coordenadas 
N 9691354.963 m e E 226544.727 m, e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº - 45°00’, fuso 23, 
tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de São domingos do capim.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 790031
Portaria N° 824 de 27 de aBriL de 2022

o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre ter-
ras devolutas localizadas no Município de Vigia, abrangendo uma área de 
3.307,1275 ha;
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2022/367992.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 3.307,1275 ha (três mil, 
trezentos e sete hectares, doze ares e setenta e cinco centiares), denomi-
nada GlEBa QUacHiNdUBa, localizada no Município Vigia, com limites, 
confrontações e demais especificações técnicas constantes no Memorial 
descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Partindo do mar-
co M-001, de coordenada N =  9.889.391,25m e E = 822.021,74m;  deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido Norte-Sul) da 
rodovia  Estadual Pa-140, com a seguinte distância:  11,36 m e azimute 
plano 223°51’31” até o marco M-002, de coordenada N = 9.889.379,49m 
e E = 822.010,44m; 11,36 m e azimute plano 223°51’31” até o marco 
M-003, de coordenada N = 9.889.371,30m e E = 822.002,57m; 192,29 m 
e azimute plano 223°50’36” até o marco M-004, de coordenada N = 
9.889.232,61m e E = 821.869,37m; 0,64 m e azimute plano 223°43’37” 
até o marco M-005, de coordenada N = 9.889.232,15m e E = 821.868,93m; 
16,33 m e azimute plano 223°50’02” até o marco M-006, de coordenada N 
= 9.889.220,37m e E = 821.857,62m; 143,69 m e azimute plano 
223°48’26” até o marco M-007, de coordenada N = 9.889.116,67m e E = 
821.758,15m; 112,28 m e azimute plano 224°14’06” até o marco M-008, 
de coordenada N = 9.889.036,22m e E = 821.679,82m; 60,66 m e azimu-
te plano 223°31’50” até o marco M-009, de coordenada N = 9.888.992,24m 
e E = 821.638,04m; 0,44 m e azimute plano 223°09’09” até o marco 
M-010, de coordenada N = 9.888.991,92m e E = 821.637,74m; 55,66 m 
e azimute plano 223°32’12” até o marco M-011, de coordenada N = 
9.888.951,57m e E = 821.599,40m; 88,69 m e azimute plano 224°39’43” 
até o marco M-012, de coordenada N = 9.888.888,49m e E = 821.537,06m; 
39,23 m e azimute plano 224°40’10” até o marco M-013, de coordenada N 
= 9.888.860,59m e E = 821.509,48m; 0,15 m e azimute plano 222°16’25” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.888.860,48m e E = 821.509,38m; 
107,04 m e azimute plano 223°00’04” até o marco M-015, de coordenada 
N = 9.888.782,20m e E = 821.436,38m; 82,48 m e azimute plano 
224°05’28” até o marco M-016, de coordenada N = 9.888.722,96m e E = 

821.378,99m; 11,79 m e azimute plano 224°04’19” até o marco M-017, de 
coordenada N = 9.888.714,49m e E = 821.370,79m; 134,82 m e azimute 
plano 223°42’17” até o marco M-018, de coordenada N = 9.888.617,03m 
e E = 821.277,64m; 30,65 m e azimute plano 223°42’17” até o marco 
M-019, de coordenada N = 9.888.594,87m e E = 821.256,46m; 149,71 m 
e azimute plano 223°16’53” até o marco M-020, de coordenada N = 
9.888.485,88m e E = 821.153,82m; 51,79 m e azimute plano 224°06’30” 
até o marco M-021, de coordenada N = 9.888.448,69m e E = 821.117,77m; 
181,20 m e azimute plano 224°06’28” até o marco M-022, de coordenada 
N = 9.888.318,58m e E = 820.991,65m; 7,23 m e azimute plano 
224°06’11” até o marco M-023, de coordenada N = 9.888.313,39m e E = 
820.986,62m; 150,99 m e azimute plano 223°53’50” até o marco M-024, 
de coordenada N = 9.888.204,59m e E = 820.881,93m; 4,70 m e azimute 
plano 223°52’48” até o marco M-025, de coordenada N = 9.888.201,20m 
e E = 820.878,67m; 137,01 m e azimute plano 224°03’45” até o marco 
M-026, de coordenada N = 9.888.102,75m e E = 820.783,39m; 65,18 m 
e azimute plano 223°01’46” até o marco M-027, de coordenada N = 
9.888.055,10m e E = 820.738,91m; 46,41 m e azimute plano 223°08’56” 
até o marco M-028, de coordenada N = 9.888.021,24m e E = 820.707,17m; 
2,61 m e azimute plano 223°17’33” até o marco M-029, de coordenada N 
= 9.888.019,34m e E = 820.705,38m; 46,80 m e azimute plano 223°15’34” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.887.985,26m e E = 820.673,31m; 
0,28 m e azimute plano 222°08’15” até o marco M-031, de coordenada N 
= 9.887.985,05m e E = 820.673,12m; 0,38 m e azimute plano 217°28’34” 
até o marco M-032, de coordenada N = 9.887.984,75m e E = 820.672,89m; 
65,20 m e azimute plano 215°45’26” até o marco M-033, de coordenada N 
= 9.887.931,84m e E = 820.634,79m; 0,51 m e azimute plano 212°07’30” 
até o marco M-034, de coordenada N = 9.887.931,41m e E = 820.634,52m; 
0,17 m e azimute plano 210°57’50” até o marco M-035, de coordenada N 
= 9.887.931,26m e E = 820.634,43m; 38,35 m e azimute plano 207°58’30” 
até o marco M-036, de coordenada N = 9.887.897,39m e E = 820.616,44m; 
0,29 m e azimute plano 206°33’54” até o marco M-037, de coordenada N 
= 9.887.897,13m e E = 820.616,31m; 45,02 m e azimute plano 204°39’09” 
até o marco M-038, de coordenada N = 9.887.856,21m e E = 820.597,53m; 
26,00 m e azimute plano 204°39’46” até o marco M-039, de coordenada N 
= 9.887.832,58m e E = 820.586,68m; 0,30 m e azimute plano 203°11’55” 
até o marco M-040, de coordenada N = 9.887.832,30m e E = 820.586,56m; 
55,66 m e azimute plano 201°11’23” até o marco M-041, de coordenada N 
= 9.887.780,40m e E = 820.566,44m; 93,05 m e azimute plano 200°15’07” 
até o marco M-042, de coordenada N = 9.887.693,10m e E = 820.534,23m; 
23,21 m e azimute plano 200°14’18” até o marco M-043, de coordenada N 
= 9.887.671,32m e E = 820.526,20m; 105,48 m e azimute plano 
199°21’02” até o marco M-044, de coordenada N = 9.887.571,80m e E = 
820.491,25m; 15,49 m e azimute plano 199°20’08” até o marco M-045, de 
coordenada N = 9.887.557,18m e E = 820.486,12m; 89,89 m e azimute 
plano 199°20’24” até o marco M-046, de coordenada N = 9.887.472,36m 
e E = 820.456,35m; 57,57 m e azimute plano 200°26’01” até o marco 
M-047, de coordenada N = 9.887.418,41m e E = 820.436,25m; 0,16 m e 
azimute plano 198°26’06” até o marco M-048, de coordenada N = 
9.887.418,26m e E = 820.436,20m; 40,11 m e azimute plano 198°26’38” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.887.380,21m e E = 820.423,51m; 
104,41 m e azimute plano 199°32’01” até o marco M-050, de coordenada 
N = 9.887.281,81m e E = 820.388,60m; 54,89 m e azimute plano 
199°08’29” até o marco M-051, de coordenada N = 9.887.229,95m e E = 
820.370,60m; 10,85 m e azimute plano 199°32’12” até o marco M-052, de 
coordenada N = 9.887.219,72m e E = 820.366,97m; 0,23 m e azimute 
plano 199°58’59” até o marco M-053, de coordenada N = 9.887.219,50m 
e E = 820.366,89m; 159,55 m e azimute plano 199°33’29” até o marco 
M-054, de coordenada N = 9.887.069,16m e E = 820.313,48m; 142,64 m 
e azimute plano 200°51’15” até o marco M-055, de coordenada N = 
9.886.935,86m e E = 820.262,70m; 0,09 m e azimute plano 198°26’06” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.886.935,77m e E = 820.262,67m; 
75,70 m e azimute plano 199°32’27” até o marco M-057, de coordenada N 
= 9.886.864,43m e E = 820.237,35m; 28,79 m e azimute plano 199°31’26” 
até o marco M-058, de coordenada N = 9.886.837,30m e E = 820.227,73m; 
10,34 m e azimute plano 198°57’38” até o marco M-059, de coordenada N 
= 9.886.827,52m e E = 820.224,37m; 175,38 m e azimute plano 
198°57’09” até o marco M-060, de coordenada N = 9.886.661,65m e E = 
820.167,41m; 153,32 m e azimute plano 200°11’03” até o marco M-061, 
de coordenada N = 9.886.517,75m e E = 820.114,51m; 0,23 m e azimute 
plano 199°58’59” até o marco M-062, de coordenada N = 9.886.517,53m 
e E = 820.114,43m; 70,97 m e azimute plano 197°20’50” até o marco 
M-063, de coordenada N = 9.886.449,79m e E = 820.093,27m; 0,17 m e 
azimute plano 197°21’14” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.886.449,63m e E = 820.093,22m; 1,99 m e azimute plano 195°25’54” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.886.447,71m e E = 820.092,69m; 
29,85 m e azimute plano 195°25’43” até o marco M-066, de coordenada N 
= 9.886.418,94m e E = 820.084,75m; 0,41 m e azimute plano 192°40’49” 
até o marco M-067, de coordenada N = 9.886.418,54m e E = 820.084,66m; 
21,22 m e azimute plano 190°40’28” até o marco M-068, de coordenada N 
= 9.886.397,69m e E = 820.080,73m; 35,89 m e azimute plano 190°41’36” 
até o marco M-069, de coordenada N = 9.886.362,42m e E = 820.074,07m; 
0,09 m e azimute plano 192°31’44” até o marco M-070, de coordenada N 
= 9.886.362,33m e E = 820.074,05m; 59,03 m e azimute plano 189°17’24” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.886.304,07m e E = 820.064,52m; 
59,92 m e azimute plano 188°07’34” até o marco M-072, de coordenada N 
= 9.886.244,75m e E = 820.056,05m; 0,30 m e azimute plano 187°35’41” 
até o marco M-073, de coordenada N = 9.886.244,45m e E = 820.056,01m; 
91,33 m e azimute plano 184°39’13” até o marco M-074, de coordenada N 
= 9.886.153,42m e E = 820.048,60m; 145,67 m e azimute plano 
184°16’17” até o marco M-075, de coordenada N = 9.886.008,15m e E = 
820.037,75m; 1,59 m e azimute plano 184°18’58” até o marco M-076, de 
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coordenada N = 9.886.006,56m e E = 820.037,63m; 108,44 m e azimute 
plano 184°16’23” até o marco M-077, de coordenada N = 9.885.898,42m 
e E = 820.029,55m; desde segue pelo limite Municipal (iBGE,2019) entre 
Vigia e Santo antônio do Tauá, com a seguinte distância: 222,90 m e 
azimute plano 238°18’41” até o marco M-078, de coordenada N = 
9.885.781,33m e E = 819.839,88m; 4,37 m e azimute plano 238°16’20” 
até o marco M-079, de coordenada N = 9.885.779,03m e E = 819.836,16m; 
185,19 m e azimute plano 238°18’41” até o marco M-080, de coordenada 
N = 9.885.681,75m e E = 819.678,58m; 878,50 m e azimute plano 
277°02’57” até o marco M-081, de coordenada N = 9.885.789,56m e E = 
818.806,72m; 377,09 m e azimute plano 255°35’31” até o marco M-082, 
de coordenada N = 9.885.695,73m e E = 818.441,49m; 326,11 m e 
azimute plano 248°25’00” até o marco M-083, de coordenada N = 
9.885.575,77m e E = 818.138,25m; 350,65 m e azimute plano 267°03’04” 
até o marco M-084, de coordenada N = 9.885.557,73m e E = 817.788,06m; 
449,37 m e azimute plano 285°01’09” até o marco P-001, de coordenada 
N = 9.885.674,18m e E = 817.354,04m; deste, segue pelo furo da laura, 
com a seguinte distância: 13.093,21 até o marco P-403, de coordenada N 
= 9.889.853,80m e E = 812.335,75m; 70,42 m e azimute plano 31°52’00” 
até o marco M-085, de coordenada N = 9.889.913,61m e E = 812.372,93m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido oeste/
Este) da rodovia Estadual Pa-238, com a seguinte distância: 46,02 m e 
azimute plano 124°02’32” até o marco M-086, de coordenada N = 
9.889.887,85m e E = 812.411,06m; 0,71 m e azimute plano 119°26’44” 
até o marco M-087, de coordenada N = 9.889.887,50m e E = 812.411,68m; 
0,72 m e azimute plano 111°56’55” até o marco M-088, de coordenada N 
= 9.889.887,23m e E = 812.412,35m; 30,54 m e azimute plano 107°39’06” 
até o marco M-089, de coordenada N = 9.889.877,97m e E = 812.441,45m; 
0,67 m e azimute plano 103°49’43” até o marco M-090, de coordenada N 
= 9.889.877,81m e E = 812.442,10m; 0,87 m e azimute plano 95°15’14” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.889.877,73m e E = 812.442,97m; 
50,27 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-092, de coordenada N 
= 9.889.877,73m e E = 812.493,24m; 0,28 m e azimute plano 87°57’17” 
até o marco M-093, de coordenada N = 9.889.877,74m e E = 812.493,52m; 
206,72 m e azimute plano 86°41’50” até o marco M-094, de coordenada N 
= 9.889.889,65m e E = 812.699,90m; 207,74 m e azimute plano 86°44’27” 
até o marco M-095, de coordenada N = 9.889.901,46m e E = 812.907,30m; 
1,82 m e azimute plano 86°32’29” até o marco M-096, de coordenada N = 
9.889.901,57m e E = 812.909,12m; 245,82 m e azimute plano 84°26’30” 
até o marco M-097, de coordenada N = 9.889.925,38m e E = 813.153,78m; 
156,42 m e azimute plano 86°07’18” até o marco M-098, de coordenada N 
= 9.889.935,96m e E = 813.309,84m; 107,31 m e azimute plano 85°37’04” 
até o marco M-099, de coordenada N = 9.889.944,16m e E = 813.416,84m; 
333,31 m e azimute plano 85°36’50” até o marco M-100, de coordenada N 
= 9.889.969,65m e E = 813.749,17m; 26,43 m e azimute plano 85°35’41” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.889.971,68m e E = 813.775,52m; 
352,89 m e azimute plano 85°42’06” até o marco M-102, de coordenada N 
= 9.889.998,13m e E = 814.127,42m; 0,52 m e azimute plano 82°20’00” 
até o marco M-103, de coordenada N = 9.889.998,20m e E = 814.127,94m; 
31,34 m e azimute plano 79°22’17” até o marco M-104, de coordenada N 
= 9.890.003,98m e E = 814.158,74m; 54,83 m e azimute plano 79°23’05” 
até o marco M-105, de coordenada N = 9.890.014,08m e E = 814.212,63m; 
0,58 m e azimute plano 75°57’50” até o marco M-106, de coordenada N = 
9.890.014,22m e E = 814.213,19m; 80,34 m e azimute plano 72°45’38” 
até o marco M-107, de coordenada N = 9.890.038,03m e E = 814.289,92m; 
0,24 m e azimute plano 70°49’16” até o marco M-108, de coordenada N = 
9.890.038,11m e E = 814.290,15m; 0,53 m e azimute plano 66°48’05” até 
o marco M-109, de coordenada N = 9.890.038,32m e E = 814.290,64m; 
72,18 m e azimute plano 63°54’13” até o marco M-110, de coordenada N 
= 9.890.070,07m e E = 814.355,46m; 0,28 m e azimute plano 62°31’32” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.890.070,20m e E = 814.355,71m; 
218,56 m e azimute plano 60°38’33” até o marco M-112, de coordenada N 
= 9.890.177,35m e E = 814.546,20m; 43,87 m e azimute plano 60°51’51” 
até o marco M-113, de coordenada N = 9.890.198,71m e E = 814.584,52m; 
581,71 m e azimute plano 60°51’56” até o marco M-114, de coordenada N 
= 9.890.481,92m e E = 815.092,63m; 1,01 m e azimute plano 60°53’25” 
até o marco M-115, de coordenada N = 9.890.482,41m e E = 815.093,51m; 
112,50 m e azimute plano 60°52’02” até o marco M-116, de coordenada N 
= 9.890.537,18m e E = 815.191,78m; 222,35 m e azimute plano 60°50’45” 
até o marco M-117, de coordenada N = 9.890.645,50m e E = 815.385,96m; 
74,41 m e azimute plano 68°31’29” até o marco M-118, de coordenada N 
= 9.890.672,74m e E = 815.455,20m; 11,42 m e azimute plano 68°32’02” 
até o marco M-119, de coordenada N = 9.890.676,92m e E = 815.465,83m; 
75,40 m e azimute plano 81°01’39” até o marco M-120, de coordenada N 
= 9.890.688,68m e E = 815.540,31m; 80,31 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.890.688,68m e E = 815.620,62m; 
145,14 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-122, de coordenada N 
= 9.890.688,68m e E = 815.765,76m; 60,65 m e azimute plano 98°38’55” 
até o marco M-123, de coordenada N = 9.890.679,56m e E = 815.825,72m; 
49,81 m e azimute plano 110°44’31” até o marco M-124, de coordenada N 
= 9.890.661,92m e E = 815.872,30m; 42,52 m e azimute plano 110°45’29” 
até o marco M-125, de coordenada N = 9.890.646,85m e E = 815.912,06m; 
62,45 m e azimute plano 122°21’23” até o marco M-126, de coordenada N 
= 9.890.613,43m e E = 815.964,81m; 107,95 m e azimute plano 
129°26’53” até o marco M-127, de coordenada N = 9.890.544,84m e E = 
816.048,17m; 92,39 m e azimute plano 129°53’20” até o marco M-128, de 
coordenada N = 9.890.485,59m e E = 816.119,06m; 0,82 m e azimute 
plano 125°02’58” até o marco M-129, de coordenada N = 9.890.485,12m 
e E = 816.119,73m; 47,94 m e azimute plano 120°31’45” até o marco 
M-130, de coordenada N = 9.890.460,77m e E = 816.161,02m; 0,15 m e 
azimute plano 121°36’27” até o marco M-131, de coordenada N = 
9.890.460,69m e E = 816.161,15m; 39,79 m e azimute plano 118°36’25” 

até o marco M-132, de coordenada N = 9.890.441,64m e E = 816.196,08m; 
0,79 m e azimute plano 113°57’45” até o marco M-133, de coordenada N 
= 9.890.441,32m e E = 816.196,80m; 58,28 m e azimute plano 109°05’28” 
até o marco M-134, de coordenada N = 9.890.422,26m e E = 816.251,87m; 
0,72 m e azimute plano 105°23’44” até o marco M-135, de coordenada N 
= 9.890.422,07m e E = 816.252,56m; 56,08 m e azimute plano 100°53’07” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.890.411,48m e E = 816.307,63m; 
0,91 m e azimute plano 95°01’27” até o marco M-137, de coordenada N = 
9.890.411,40m e E = 816.308,54m; 35,66 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-138, de coordenada N = 9.890.411,40m e E = 816.344,20m; 
0,32 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-139, de coordenada N = 
9.890.411,40m e E = 816.344,52m; 0,74 m e azimute plano 85°21’52” até 
o marco M-140, de coordenada N = 9.890.411,46m e E = 816.345,26m; 
42,80 m e azimute plano 81°28’07” até o marco M-141, de coordenada N 
= 9.890.417,81m e E = 816.387,59m; 0,16 m e azimute plano 82°52’30” 
até o marco M-142, de coordenada N = 9.890.417,83m e E = 816.387,75m; 
61,07 m e azimute plano 79°16’11” até o marco M-143, de coordenada N 
= 9.890.429,20m e E = 816.447,75m; 72,16 m e azimute plano 81°34’37” 
até o marco M-144, de coordenada N = 9.890.439,77m e E = 816.519,13m; 
159,65 m e azimute plano 80°27’35” até o marco M-145, de coordenada N 
= 9.890.466,23m e E = 816.676,57m; 29,87 m e azimute plano 81°13’08” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.890.470,79m e E = 816.706,09m; 
169,40 m e azimute plano 81°13’34” até o marco M-147, de coordenada N 
= 9.890.496,63m e E = 816.873,51m; 71,41 m e azimute plano 84°42’19” 
até o marco M-148, de coordenada N = 9.890.503,22m e E = 816.944,62m; 
57,46 m e azimute plano 88°42’13” até o marco M-149, de coordenada N 
= 9.890.504,52m e E = 817.002,07m; 32,88 m e azimute plano 102°00’26” 
até o marco M-150, de coordenada N = 9.890.497,68m e E = 817.034,23m; 
29,64 m e azimute plano 102°00’54” até o marco M-151, de coordenada N 
= 9.890.491,51m e E = 817.063,22m; 50,98 m e azimute plano 112°37’18” 
até o marco M-152, de coordenada N = 9.890.471,90m e E = 817.110,28m; 
65,90 m e azimute plano 116°03’06” até o marco M-153, de coordenada N 
= 9.890.442,96m e E = 817.169,48m; 74,01 m e azimute plano 121°08’11” 
até o marco M-154, de coordenada N = 9.890.404,69m e E = 817.232,83m; 
0,63 m e azimute plano 117°22’40” até o marco M-155, de coordenada N 
= 9.890.404,40m e E = 817.233,39m; 53,22 m e azimute plano 113°22’51” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.890.383,28m e E = 817.282,24m; 
158,48 m e azimute plano 115°42’35” até o marco M-157, de coordenada 
N = 9.890.314,53m e E = 817.425,03m; 0,11 m e azimute plano 
116°33’54” até o marco M-158, de coordenada N = 9.890.314,48m e E = 
817.425,13m; 51,87 m e azimute plano 114°21’59” até o marco M-159, de 
coordenada N = 9.890.293,08m e E = 817.472,38m; 25,10 m e azimute 
plano 114°20’58” até o marco M-160, de coordenada N = 9.890.282,73m 
e E = 817.495,25m; 0,38 m e azimute plano 113°11’55” até o marco 
M-161, de coordenada N = 9.890.282,58m e E = 817.495,60m; 0,21 m e 
azimute plano 106°41’57” até o marco M-162, de coordenada N = 
9.890.282,52m e E = 817.495,80m; 30,54 m e azimute plano 107°39’06” 
até o marco M-163, de coordenada N = 9.890.273,26m e E = 817.524,90m; 
0,69 m e azimute plano 104°14’14” até o marco M-164, de coordenada N 
= 9.890.273,09m e E = 817.525,57m; 48,28 m e azimute plano 99°27’16” 
até o marco M-165, de coordenada N = 9.890.265,16m e E = 817.573,19m; 
60,33 m e azimute plano 100°04’50” até o marco M-166, de coordenada N 
= 9.890.254,60m e E = 817.632,59m; 72,35 m e azimute plano 102°31’56” 
até o marco M-167, de coordenada N = 9.890.238,90m e E = 817.703,22m; 
25,93 m e azimute plano 119°02’46” até o marco M-168, de coordenada N 
= 9.890.226,31m e E = 817.725,89m; 18,28 m e azimute plano 132°17’41” 
até o marco M-169, de coordenada N = 9.890.214,01m e E = 817.739,41m; 
23,09 m e azimute plano 150°38’13” até o marco M-170, de coordenada N 
= 9.890.193,89m e E = 817.750,73m; 37,69 m e azimute plano 159°40’31” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.890.158,55m e E = 817.763,82m; 
0,85 m e azimute plano 154°56’33” até o marco M-172, de coordenada N 
= 9.890.157,78m e E = 817.764,18m; 0,12 m e azimute plano 149°02’10” 
até o marco M-173, de coordenada N = 9.890.157,68m e E = 817.764,24m; 
27,92 m e azimute plano 148°33’53” até o marco M-174, de coordenada N 
= 9.890.133,86m e E = 817.778,80m; 0,77 m e azimute plano 144°01’39” 
até o marco M-175, de coordenada N = 9.890.133,24m e E = 817.779,25m; 
14,80 m e azimute plano 139°33’00” até o marco M-176, de coordenada N 
= 9.890.121,98m e E = 817.788,85m; 56,53 m e azimute plano 139°30’19” 
até o marco M-177, de coordenada N = 9.890.078,99m e E = 817.825,56m; 
82,95 m e azimute plano 139°34’18” até o marco M-178, de coordenada N 
= 9.890.015,85m e E = 817.879,35m; 10,90 m e azimute plano 139°36’56” 
até o marco M-179, de coordenada N = 9.890.007,55m e E = 817.886,41m; 
0,22 m e azimute plano 136°50’51” até o marco M-180, de coordenada N 
= 9.890.007,39m e E = 817.886,56m; 77,61 m e azimute plano 137°04’22” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.889.950,56m e E = 817.939,42m; 
114,30 m e azimute plano 138°45’10” até o marco M-182, de coordenada 
N = 9.889.864,62m e E = 818.014,78m; 0,14 m e azimute plano 
135°00’00” até o marco M-183, de coordenada N = 9.889.864,52m e E = 
818.014,88m; 50,55 m e azimute plano 137°07’57” até o marco M-184, de 
coordenada N = 9.889.827,47m e E = 818.049,27m; 0,62 m e azimute 
plano 133°01’30” até o marco M-185, de coordenada N = 9.889.827,05m 
e E = 818.049,72m; 0,36 m e azimute plano 128°09’26” até o marco 
M-186, de coordenada N = 9.889.826,83m e E = 818.050,00m; 35,98 m 
e azimute plano 126°01’22” até o marco M-187, de coordenada N = 
9.889.805,67m e E = 818.079,10m; 0,14 m e azimute plano 126°01’39” 
até o marco M-188, de coordenada N = 9.889.805,59m e E = 818.079,21m; 
56,15 m e azimute plano 124°26’04” até o marco M-189, de coordenada N 
= 9.889.773,84m e E = 818.125,52m; 0,38 m e azimute plano 123°16’30” 
até o marco M-190, de coordenada N = 9.889.773,63m e E = 818.125,84m; 
0,15 m e azimute plano 118°18’03” até o marco M-191, de coordenada N 
= 9.889.773,56m e E = 818.125,97m; 55,64 m e azimute plano 118°23’54” 
até o marco M-192, de coordenada N = 9.889.747,10m e E = 818.174,91m; 
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0,73 m e azimute plano 114°07’16” até o marco M-193, de coordenada N 
= 9.889.746,80m e E = 818.175,58m; 0,52 m e azimute plano 106°41’57” 
até o marco M-194, de coordenada N = 9.889.746,65m e E = 818.176,08m; 
49,09 m e azimute plano 104°02’31” até o marco M-195, de coordenada N 
= 9.889.734,74m e E = 818.223,70m; 0,36 m e azimute plano 101°18’36” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.889.734,67m e E = 818.224,05m; 
0,39 m e azimute plano 97°18’21” até o marco M-197, de coordenada N = 
9.889.734,62m e E = 818.224,44m; 55,82 m e azimute plano 95°26’16” 
até o marco M-198, de coordenada N = 9.889.729,33m e E = 818.280,01m; 
0,17 m e azimute plano 96°42’35” até o marco M-199, de coordenada N = 
9.889.729,31m e E = 818.280,18m; 87,49 m e azimute plano 93°27’59” 
até o marco M-200, de coordenada N = 9.889.724,02m e E = 818.367,51m; 
156,52 m e azimute plano 92°54’15” até o marco M-201, de coordenada N 
= 9.889.716,09m e E = 818.523,83m; 0,94 m e azimute plano 93°02’41” 
até o marco M-202, de coordenada N = 9.889.716,04m e E = 818.524,77m; 
390,97 m e azimute plano 92°54’10” até o marco M-203, de coordenada N 
= 9.889.696,24m e E = 818.915,24m; 197,31 m e azimute plano 92°41’24” 
até o marco M-204, de coordenada N = 9.889.686,98m e E = 819.112,33m; 
151,07 m e azimute plano 93°30’51” até o marco M-205, de coordenada N 
= 9.889.677,72m e E = 819.263,12m; 125,88 m e azimute plano 93°00’52” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.889.671,10m e E = 819.388,83m; 
101,96 m e azimute plano 92°58’27” até o marco M-207, de coordenada N 
= 9.889.665,81m e E = 819.490,65m; 73,19 m e azimute plano 93°56’26” 
até o marco M-208, de coordenada N = 9.889.660,78m e E = 819.563,67m; 
0,51 m e azimute plano 94°29’05” até o marco M-209, de coordenada N = 
9.889.660,74m e E = 819.564,18m; 80,12 m e azimute plano 93°56’36” 
até o marco M-210, de coordenada N = 9.889.655,23m e E = 819.644,11m; 
103,38 m e azimute plano 92°56’20” até o marco M-211, de coordenada N 
= 9.889.649,93m e E = 819.747,35m; 173,43 m e azimute plano 92°37’15” 
até o marco M-212, de coordenada N = 9.889.642,00m e E = 819.920,60m; 
52,89 m e azimute plano 94°17’38” até o marco M-213, de coordenada N 
= 9.889.638,04m e E = 819.973,34m; 101,03 m e azimute plano 96°45’10” 
até o marco M-214, de coordenada N = 9.889.626,16m e E = 820.073,67m; 
47,26 m e azimute plano 99°05’37” até o marco M-215, de coordenada N 
= 9.889.618,69m e E = 820.120,34m; 19,47 m e azimute plano 99°04’14” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.889.615,62m e E = 820.139,57m; 
86,50 m e azimute plano 102°20’34” até o marco M-217, de coordenada N 
= 9.889.597,13m e E = 820.224,07m; 164,30 m e azimute plano 
103°01’44” até o marco M-218, de coordenada N = 9.889.560,09m e E = 
820.384,14m; 125,38 m e azimute plano 102°26’24” até o marco M-219, 
de coordenada N = 9.889.533,08m e E = 820.506,58m; 58,89 m e azimu-
te plano 102°26’02” até o marco M-220, de coordenada N = 9.889.520,40m 
e E = 820.564,09m; 100,09 m e azimute plano 102°12’17” até o marco 
M-221, de coordenada N = 9.889.499,24m e E = 820.661,92m; 136,29 m 
e azimute plano 104°02’03” até o marco M-222, de coordenada N = 
9.889.466,19m e E = 820.794,14m; 0,12 m e azimute plano 104°02’10” 
até o marco M-223, de coordenada N = 9.889.466,16m e E = 820.794,26m; 
225,79 m e azimute plano 102°34’41” até o marco M-224, de coordenada 
N = 9.889.416,99m e E = 821.014,63m; 102,24 m e azimute plano 
102°34’54” até o marco M-225, de coordenada N = 9.889.394,72m e E = 
821.114,41m; 0,13 m e azimute plano 98°44’46” até o marco M-226, de 
coordenada N = 9.889.394,70m e E = 821.114,54m; 48,56 m e azimute 
plano 101°00’16” até o marco M-227, de coordenada N = 9.889.385,43m 
e E = 821.162,21m; 0,53 m e azimute plano 97°31’26” até o marco M-228, 
de coordenada N = 9.889.385,36m e E = 821.162,74m; 34,49 m e azimu-
te plano 94°24’23” até o marco M-229, de coordenada N = 9.889.382,71m 
e E = 821.197,13m; 0,16 m e azimute plano 93°34’35” até o marco M-230, 
de coordenada N = 9.889.382,70m e E = 821.197,29m; 59,60 m e azimu-
te plano 92°32’20” até o marco M-231, de coordenada N = 9.889.380,06m 
e E = 821.256,83m; 0,27 m e azimute plano 92°07’16” até o marco M-232, 
de coordenada N = 9.889.380,05m e E = 821.257,10m; 59,23 m e azimu-
te plano 88°50’56” até o marco M-233, de coordenada N = 9.889.381,24m 
e E = 821.316,32m; 73,14 m e azimute plano 88°51’23” até o marco 
M-234, de coordenada N = 9.889.382,70m e E = 821.389,45m; 104,60 m 
e azimute plano 88°32’54” até o marco M-235, de coordenada N = 
9.889.385,35m e E = 821.494,02m; 95,36 m e azimute plano 87°36’51” 
até o marco M-236, de coordenada N = 9.889.389,32m e E = 821.589,30m; 
28,75 m e azimute plano 87°52’02” até o marco M-237, de coordenada N 
= 9.889.390,39m e E = 821.618,03m; 0,16 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-238, de coordenada N = 9.889.390,39m e E = 821.618,19m; 
148,43 m e azimute plano 87°51’40” até o marco M-239, de coordenada N 
= 9.889.395,93m e E = 821.766,52m; 157,10 m e azimute plano 88°46’54” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.889.399,27m e E = 821.923,58m; 
0,16 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-241, de coordenada N = 
9.889.399,27m e E = 821.923,74m; 28,92 m e azimute plano 88°46’17” 
até o marco M-242, de coordenada N = 9.889.399,89m e E = 821.952,65m; 
37,23 m e azimute plano 97°07’44” até o marco M-243, de coordenada N 
= 9.889.395,27m e E = 821.989,59m; 0,03 m e azimute plano 90°00’00” 
até o marco M-244, de coordenada N = 9.889.395,27m e E = 821.989,62m; 
14,61 m e azimute plano 97°06’55” até o marco M-245, de coordenada N 
= 9.889.393,46m e E = 822.004,12m; 15,46 m e azimute plano 97°08’03” 
até o marco M-246, de coordenada N = 9.889.391,54m e E = 822.019,46m; 
0,01 m e azimute plano 90°00’00” até o marco M-247, de coordenada N = 
9.889.391,54m e E = 822.019,47m; 2,29 m e azimute plano 97°16’49” até 
o marco M-001, de coordenada N = 9.889.391,25m e E = 822.021,74m;  
m e azimute plano  m até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste 
perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema UTM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o SirGaS2000.
Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM.

II – Ressalvar que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas in-
cidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca Vigia-Pa.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 790020

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 823/2022 de 27/04/2022
Prazo de aplicação: 13 a 20/05/2022
Prazo de prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
Servidor:
- 55589432/1-raiMUNdo NoNaTo rodriGUES BarroS (Procurador au-
tárquico)
Natureza da despesa / Valor
-33.90.33 / r$  2.000,00
ToTal =  r$  2.000,00
Município: Porto de Moz
ordenador: Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 790001

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à rodovia augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNteressado assUNto MUNicÍPio
2011/406237 SEBaSTiÃo EUSEBio dE liMa doaÇÃo TailÂNdia
2004/218276 ValdÍZia SilVa da coSTa rEG. dE árEa MoNTE alEGrE

2010/234783 aMaUri aNToNio BEGNiNi doaÇÃo coNcEiÇÃo do 
araGUaia

2010/212919 MarcoS aNToNio f. da SilVa doaÇÃo TailÂNdia
2011/517919 aNToNio rodriGUES doS SaNToS doaÇÃo ToMÉ-aÇU
2003/200766 clEMENTE fraNciSco lUGNaNi coMPra NoVo ProGrESSo

Em, 27/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 790069

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 4º, in-
ciso iV, da lei nº 8.878/2019, com os decretos 2.670/2010 e o 353/2012, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, TorNa PÚBlico o pro-
cedimento para rEaliZaÇÃo de PErMUTa envolvendo título do “Projeto inte-
grado Trairão”, por área de terra do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2015/482001
interessados: darcY adroaldo HoffMaNN
Títulos/lotes/ Trairão: Título nº 027, lote 5, Setor “c”
imóvel/área: fazenda lr-5a – 2.498,0272ha
Município: almeirim
Prazo para impugnação: 15 dias
Belém, em 27/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 4º, in-
ciso iV, da lei nº 8.878/2019, com os decretos 2.670/2010 e o 353/2012, 
combinados com o art. 43 do decreto n. 2.135/2010, TorNa PÚBlico o pro-
cedimento para rEaliZaÇÃo de PErMUTa envolvendo título do “Projeto inte-
grado Trairão”, por área de terra do Estado, com as seguintes especificações:
Processo: 2015/481915
interessados: HÉlio lUiZ HoffMaNN
Títulos/lotes/ Trairão: Título nº 031, lote 17, Setor “c”
imóvel/área: fazenda Monte alverne – 2.455,7005ha
Município: almeirim
Prazo para impugnação: 15 dias
Belém, em 27/04/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 790204
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terMo de retiFicaÇÃo
aUToriZo, com fulcro no art.17da lei Estadual nº 7.189/2009 e no art. 
65 do decreto Estadual Nº 2.135/2010, a rETificaÇÃo no TÍTUlo dEfi-
NiTiVo Nº 037, expedido em favor de aNa fraNciSca lEiTÃo da SilVa, 
no dia 14 de outubro de 2015, para o Município de Goianésia do Pará, com 
área de 35ha.78a.21ca., com a consequente lavratura do TErMo dE rETi-
ficaÇÃo do item 03 do Título – oUTorGado (a):
oNde se LÊ: aNa fraNciSca lEiTÃo SilVa
Leia-se: aNa fraNciSca lEiTÃo da SilVa
PUBliQUE-SE.
Belém(Pa), 27 de abril de 2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 790194

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

errata
.

errata do coNtrato N° 05/2022 adESÃo a aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇoS N°09/2022 – SEdaP, PrEGÃo ElETrÔNico SEdaP/cPl/SrP 
N°019/2021, PUBlicado No d.o.E Nº 34.496, dE 26 de abril de 2022. 
onde se lê: 76, Bairro: Parque Verde, cEP: 66635725, Belém-Pa,. leia-
se: rua firmino vieira de matos 835, jardim américa,dourados - MS cep 
79.804-010.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 790471

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 025/2022 - NGPr – 27 de aBriL de 2022.
o GErENTE EXEcUTiVo EM EXErcÍcio do NÚclEo dE GErENciaMENTo 
do Pará rUral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabe-
lecida na lei Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e de acordo 
com o processo nº2022/489988.
rESolVE: conceder suprimento de fundos ao Servidor rUi GUiMarÃES 
da SilVa JUNior, Gerente operacional, id. funcional nº. 5945760/1, por-
tador de cPf: 005.160.812-09; – o valor de suprimento corresponde a 
r$5.000,00 (cinco mil reais) e destina-se a atender despesas de pronto 
pagamento; a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta 
das seguintes classificações: - 339030 R$5.000,00 (cinco mil reais) – Ma-
terial de consumo
o valor concedido vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da ordem 
bancária.
Para prestação de contas: até 15 (quinze) dias após a aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 fEliPE coElHo PicaNÇo
Gerente Executivo-NGPr

Protocolo: 790447

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 2373 de 27 de aBriL de 2022.
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar a servidora dieny ferreira Trindade, matrícula n° 
555861/1 para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 23/2021, firmado 
pela adEPará e MariSa loPES coSTa, cPf: 093.578.902-20, que tem 
por objeto a locação de imóvel do município de conceição do araguaia.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 27 de abril de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 790038

errata
.

Na Portaria de Férias de abril nº 1462 de 29/03/22, publicada no 
doE nº 34921 de 05 de abril de 2022 do servidor abaixo:
MT- 55586097/1– lUiS alBErTo dE SoUSa TorrES
onde se lê: Período de Gozo 04/04/22 a 03/05/22 e dias 30
Leia-se: Período de Gozo 04/04/22 a 18/04/22 e dias 15

Protocolo: 790216

terMo aditiVo a coNtrato
.

Processo n° 2021/154278
1° terMo aditiVo

coNtrato Nº 23/2021
Valor Mensal: r$ 1.920,00
Valor Total: r$ 23.040,00
ViGÊNcia: 28/04/2022 à 27/04/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de coNcEiÇÃo 
do araGUaia
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: MariSa loPES coSTa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 774901

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2379/2022: BENEficiá-
rio: JoSÉ WaNdErlEi doS SaNToS oliVEira;Matrícula: 5904808;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento para 
custear o transporte das lanchas no trajeto Belém, curralinho, Portel.Ele-
mento de despesa/ Valor: 339033/ r$4.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 790100
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2377/2022: BENEfici-
ário: TaTiaNE ViaNNa da SilVa;Matrícula: 5891012;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais di-
versos de consumo, para suprir as necessidades da Procuradoria Jurídica.
Elemento de despesa/ Valor: 339030/ r$3.000,00;Prazo de aplicação (em 
dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 790089
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2378/2022: BENEfici-
ário: dEUSdEdiTE SEPTiMio raMoS NETo;Matrícula: 5946962;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fon-
te:0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aqui-
sição de materiais diversos de consumo e serviços de pessoas jurídica, 
para atender as necessidades da Gerência regional de Xinguara.Elemento 
de despesa/ Valor: 339030/39/ r$3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 790097
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 2376/2022: BENEfici-
ário: SErGio lUiS aMaral;Matrícula: 54186801;função:20agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: reali-
zar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para 
atender as necessidades da UlSa de Marabá.Elemento de despesa/ Valor: 
339030/36/47/39/ r$2.900,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 790082

diÁria
.

Portaria: 2380/2022 objetivo: auxiliar fEa, em visita à propriedade 
produtora de banana, UP 15.07508.0606.20.0001, para elaborar parecer 
técnico para compor o processo de manutenção na Certificação Fitossa-
nitária e no Sistema de Mitigação de risco para as pragas sigatoka negra 
e moko da bananeira e realizar levantamento fitossanitário.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/
Pa destino: SÃo JoÃo do araGUaia/Pa Servidor: 54188795/ fraNciSco 
aNdrÉ coSTa oliVEira (TÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 26/04/2022 
a 26/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 790119
Portaria: 2375/2022 objetivo: Vigilância com inspeção clinica em patas 
e bocas nos municípios com propriedades com maior risco para atender as 
metas técnicas de defesa animal de 2022.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BaGrE,cUrraliNHo,SÃo SE-
BaSTiÃo da Boa ViSTa /Pa Servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ 
do NaSciMENTo (MÉdico VETEriNário) / 6,5 diária / 24/04/2022 a 
30/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 790071
Portaria: 2336/2022 objetivo: Participar do XVi congresso Brasileiro 
de Higienistas de alimentos e Viii Encontro do Sistema Brasileiro de ins-
peção de Produtos de origem animal. a data de 30 de abril de 2022 será 
utilizada para o deslocamento de retorno. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: foZ do iGUaÇU/Pr Servidor: 
5689422/ Moacir VaScoNcEloS BarBoSa filHo (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
30/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789913
Portaria: 2338/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender 
as metas estipuladas pela Gerencia de Trânsito agropecuário - GTaGro.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS 
BarrEiraS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 55586141/ diENY fEr-
rEira da TriNdadE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 25/04/2022 a 29/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789917
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Portaria: 2339/2022 objetivo: dar apoio na realização vacinação as-
sistida agulha oficial de brucelose no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do 
NorTE,SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 54187010/ iZoMar dE JE-
SUS alVES caldaS (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
30/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789918
Portaria: 2340/2022 objetivo: organização do evento de abertura da 
campanha de aftosa de 2022. além de cobertura jornalística e divulgação 
nas mídias digitais da abertura oficial da campanha de Aftosa de 2022, 
dentro da agenda oficial de governo.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57235010/ 
MaNUEla ViaNa dE oliVEira (coordENador) / 5,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789919
Portaria: 2341/2022 Objetivo: Realizar vacinação assistida agulha oficial 
de brucelose no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE,SaNTaNa do ara-
GUaia/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VE-
TEriNário) / 5,5 diáriaS / 25/04/2022 a 30/04/2022.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789920
Portaria: 2344/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante no municí-
pio de Melgaço devido ao intenso fluxo de embarcações que transportam 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, inclusive de origem 
do estado do amapá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 57222893/ WilSoN 
SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 27/04/2022 
a 30/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789927
Portaria: 2345/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo, PriMaVEra, QUaTiPUrU/
Pa Servidor: 5870283/ JoSÉ aMilToN rEiS dE carValHo (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 25/04/2022 a 26/04/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789929
Portaria: 2342/2022 objetivo: realizar levantamentos de detecção da 
monilíase e broca do cacau no município de Tucumã – Pa. o pedido de 
diária é necessário devido a distância entre o munícipio de Tucumã para 
vilas/propriedades onde será realizada a inspeção, somado as péssimas 
condições das estradas que dificultam a trafegabilidade e o rendimento 
das ações.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcU-
MÃ/Pa destino: TUcUMÃ/Pa Servidor: 6403716/ WilliaN rodriGUES 
SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 02/05/2022 a 
04/05/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789923
Portaria: 2343/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante no município 
de Melgaço devido ao intenso fluxo de embarcações que transportam pro-
dutos e subprodutos de origem animal e vegetal, inclusive de origem do 
estado do amapá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/Pa Servidor: 54187563/ TarSo PaNToJa 
loPES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 27/04/2022 
a 30/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789924
Portaria: 2347/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas no dis-
trito de casa de Tabua Município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEi-
raS/Pa Servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico VETE-
riNário) / 2,5 diáriaS / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789936
Portaria: 2348/2022 objetivo: organizar e participar de capacitação 
de produtores para certificação de agroindústrias artesanais de origem 
animal e supervisionar as indústrias em processo de registro na regio-
nal no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57191852/ WaNdo 
caMPoS BarrETo (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789937
Portaria: 2335/2022 objetivo: da apoio nas ações para o cumprimento 
das metas de vigilância epidemiológica e fiscalização em revenda agrope-
cuária.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SoUrE/
Pa destino: SalVaTErra/Pa Servidor: 54189772/ clEo lEal carValHo 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 29/04/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789911
Portaria: 2346/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante pois trafegam 
cargas sem as devidas documentações que são pertinentes ao trânsito agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: acará/
Pa destino: BaiÃo, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 54191184/ GlEidSoN 
PaNToJa BENÍcio (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 
25/04/2022 a 29/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 789934
Portaria: 2337/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante para aten-
der as metas estipuladas pela Gerencia de Trânsito agropecuário - GTa-
Gro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia, SaNTa Maria daS BarrEi-
raS, SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN 
alEiXo ViToriNo (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789915

Portaria: 2349/2022 Objetivo: Dar apoio na vacinação agulha oficial 
de Brucelose e vigilância em propriedade rural no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa 
iPiXUNa/Pa Servidor: 57223522/ lEaNdro dE SoUSa E SilVa (aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 28/04/2022 a 30/04/2022.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789942
Portaria: 2350/2022 Objetivo: Realizar vacinação com agulha oficial 
em 27 propriedades de pequenos produtores nas propriedades do distrito 
de lago grande do curuai, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 
54197572/ SoloN PESSoa GodiNHo JUNior (TÉcNico aGrÍcola) / 3,5 
diáriaS / 20/06/2022 a 23/06/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 789949
Portaria: 2351/2022 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: 54196692/ SUMaYa EMilia 
MarTiNS PaUliNo (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789953
Portaria: 2356/2022 objetivo: realizar fiscalização volante de evento 
agropecuário no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54186801/ SEr-
Gio lUiS aMaral (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 22/04/2022 a 
26/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789955
Portaria: 2354/2022 objetivo: realizar ação de vigilância e captura no-
turna de morcegos hematófagos na propriedade fazenda indiana, onde 
tem histórico e notificação de espoliação por MH.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: iPiXUNa do 
Pará /Pa Servidor: 55585935/ aNa claUdia dE SoUZa BEZErra (aGEN-
TE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 27/04/2022 a 28/04/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789965
Portaria: 2359/2022 objetivo: realizar ação de vigilância e captura no-
turna de morcegos hematófagos na propriedade fazenda indiana, onde 
tem histórico e notificação de espoliação por MH.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MÃE do rio/Pa destino: iPiXUNa do 
Pará/Pa Servidor: 55586139/ MarcoS alESSaNdro NUNES Mora-
ES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 27/04/2022 a 
28/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789966
Portaria: 2352/2022 objetivo: Participar do XVi congresso Brasileiro de 
Higienistas 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 desti-
no: foZ do iGUaÇU/Pr Servidor: 5898315/ adriElE caroliNa fraNco 
cardoSo (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 25/04/2022 a 30/04/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789957
Portaria: 2357/2022 objetivo: realizar fiscalização volante de evento 
agropecuário no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 54189684/ 
EdiNETE fErNaNdES SaMPaio (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 
22/04/2022 a 26/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789959
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

47669/2022, Portaria Nº 2022/1863 de 12/04/2022
Portaria: 2353/2022 objetivo: dar apoio administrativo na UlSa de 
ourilândia do Norte, para atendimento ao produtor rural, na emissão de 
documentos oficiais e suporte no SIAPEC no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: oUrilÂNdia do 
NorTE/Pa Servidor: 57190338/ carloS alBErTo dE SoUZa MElo (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 7,0 diáriaS / 17/04/2022 a 23/04/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789961
Portaria: 2358/2022 objetivo: acompanhar agenda de entrega de ve-
ículos a adEPara, pelo atual Governador do Pará.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servi-
dor: 54189457/ JaMir JUNior ParaGUaSSÚ MacEdo (dirETor GEral) 
/ 1,5 diária / 20/04/2022 a 21/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 789962
Portaria: 2355/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante Realizar Fis-
calização Móvel no trânsito de Produtos e subprodutos de origem animal/
vegetal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PalES-
TiNa do Pará/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 
5829135/ WalEM alVES fErrEira (aGENTE fiScal dE dEfESa aGroPE-
cUária E florESTal) / 0,5 diária / 22/04/2022 a 22/04/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789969
Portaria: 2360/2022 objetivo: dar continuidade inquérito soroepide-
miológico em 01 propriedade, com previsão de necropsia e colheita de 
amostra de material biológico em propriedade localizada no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa 
destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida 
dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 16/04/2022 a 
19/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789970
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Portaria: 2361/2022 objetivo: da apoio na Busca de inadimplentes e 
notificação de produtores para vacinação contra brucelose.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/Pa destino:  MoJU/Pa 
Servidor: 783/ EVa doS SaNToS floriaNo (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 2,5 diáriaS / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789974
Portaria: 2365/2022 Objetivo: Apoiar na vacinação agulha oficial, con-
forme demanda das metas estipuladas pelo PNcEBT.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa desti-
no: áGUa aZUl do NorTE,oUrilÂNdia do NorTE,SÃo fÉliX do XiNGU/
Pa Servidor: 54187761/ fraNciSco clEiToN coSTa fariaS (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 23/04/2022 a 30/04/2022. 
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789976
Portaria: 2368/2022 objetivo: realizar vacinação de bezerras contra 
brucelose em propriedades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: BaNNacH/Pa Servidor: 
57175962/ EUfraSio JacoME dE MoUra filHo (MÉdico VETEriNário) 
/ 1,5 diária / 26/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 789997
Portaria: 2369/2022 objetivo: fiscalização em Estabelecimento e de 
produtos de uso veterinário utilizados em defesa Sanitária animal.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa des-
tino: MaraBá/Pa Servidor: 54181820/ NiVEa PaUla aSSUNcao ZaNdo-
Nadi (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 21/03/2022 a 25/03/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789998
Portaria: 2372/2022 objetivo: realizar busca à inadimplentes de vaci-
nação contra Brucelose. Se faz necessário a solicitação das diárias por se 
tratarem de propriedades a mais de 100km da sede do município e que 
precisam ser deslocados por abel figueiredo e necessitando pernoitar no 
local.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN 
do Pará/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa Servidor: 57225387/ fEliPE 
Baraldi SoBral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEri-
Nário) / 4,5 diáriaS / 18/04/2022 a 22/04/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 790012
Portaria: 2371/2022 objetivo: realizar vigilância em propriedades rurais 
de risco aleatório e maior risco para brucelose e tuberculose.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: MElGaÇo/
Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 1,5 diária / 19/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 790009
Portaria: 2370/2022 Objetivo: Busca de inadimplentes e notificação 
de produtores para vacinação contra brucelose. fundamento legal: lei 
5.810/94,art.145/149. origem: acará/Pa destino: MoJU/Pa Servi-
dor: 54187139/ ENEiaS MarcEliNo dE araUJo MarQUES (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 18/04/2022 a 20/04/2022.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789999
Portaria: 2362/2022 objetivo: realizar vacinação assistida agulha 
oficial de brucelose no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: cUMarU do NorTE/Pa Servi-
dor: 54188564/ PaUlo HENriQUE loBaTo (TÉcNico aGrÍcola) / 5,5 
diáriaS / 25/04/2022 a 30/04/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 789979
Portaria: 2367/2022 objetivo: dar apoio na realização das atividades 
referentes as metas previstas em propriedades de risco para o Programa 
Estadual de Erradicação da febre aftosa nos municípios.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: Gar-
rafÃo do NorTE,NoVa ESPEraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 1210943/ 
aNToNio GoMES dE aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
26/04/2022 a 28/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789990
Portaria: 2364/2022 objetivo: Solicitação de diárias para atividades 
de vigilância ativa para febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servi-
dor: 54181820/ NiVEa PaUla aSSUNcao ZaNdoNadi (MÉdico VETEri-
Nário) / 4,5 diáriaS / 14/03/2022 a 18/03/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789991
Portaria: 2366/2022 objetivo: realizar atividades de vacinação agulha 
oficial brucelose em 10 propriedades e busca a inadimplentes de Brucelose 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Pa-
raUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 54181820/ NiVEa 
PaUla aSSUNcao ZaNdoNadi (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
18/04/2022 a 22/04/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789982
Portaria: 2363/2022 objetivo: realizar atividades de vigilância ativa para 
febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Pa-
raUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servidor: 54181820/ NiVEa 
PaUla aSSUNcao ZaNdoNadi (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
21/02/2022 a 25/02/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 789985

FÉrias
.

Portaria Nº 2322/2022 - adeParÁ, de 26 de aBriL de 2022
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de aBril de 2022, Nº 1712 de 07 de aBril 
de 2022, publicada no doE 34934 de 14 de aBril de 2022 do servidor 
abaixo:

MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias LotaÇÃo

54180046/2 rUi aUGUSTo cardoSo 
dE caSTro lEao 2020/2021 01.04.22 a 

30.04.22 30 UlSa aNToNio do 
TaUa

Protocolo: 790201

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica 025/2022
Partes: eMater-ParÁ e PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX 
do XiNGU
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural - ProaTEr, executado pela EMaTEr-Pará, no 
Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de SÃo fÉliX do XiNGU. a EMaTEr-Pará 
desenvolverá a ação observada às politicas e diretrizes dos Governos fede-
ral, Estadual e Municipal de comum acordo e participação da PrEfEiTUra, 
visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua 
população rural.
ViGÊNcia: 27/04/2022 à 31/12/2024
foro: foro da comarca de Marituba - Pa
daTa da aSSiNaTUra: 27/04/2022
aSSiNaTUraS:
PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa
Presidente em exercício da EMaTEr-Pa
JoÃo clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de SÃo fÉliX do XiNGÚ

Protocolo: 790271

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 026/2022;BENEficiá-
rio:EliNaldo MarTiNS da SilVa;MaTrÍcUla:5258413;fUNÇÃo:EXT 
rUral ii;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS coM MaNUTENÇÃo E rE-
cUPEraÇÃo dE VEÍcUloS, HaJa ViSTa, NÃo HaVEr coBErTUra PElo 
coNTraTo EMaTEr-Pa/ProSPEra, Para rEaliZaÇÃo doS SErViÇoS No 
MUNicÍPio dE alENQUEr, coNforME SEQUENcial 1 E 2;MUNicÍPio:al-
MEiriM;ProGraMa:1491; ProJETo aTiVidadE:8711-c;foNTE:0661; 
ElEMENTo dE dESPESa:339030=r$-3.600,00; 339039=r$-400,00;Pra-
Zo dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária ;coM-
ProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS;ordENador 
dE dESPESaS :PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa.

Protocolo: 790435
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 025/2022;BENEficiá-
rio:WaldoMiro YarEd fErrEira;MaTrÍcUla:3178200;fUNÇÃo:EXT 
rUral ii;oBJETiVo:Para aTENdEr dESPESaS coM MaNUTENÇÃo E rE-
cUPEraÇÃo dE VEÍcUloS, HaJa ViSTa, NÃo HaVEr coBErTUra PElo 
coNTraTo EMaTEr-Pa/ProSPEra, Para rEaliZaÇÃo doS SErViÇoS 
No MUNicÍPio dE alENQUEr, coNforME SEQUENcial 1 E 2;MUNicÍ-
Pio:alENQUEr;ProGraMa:1491; ProJETo aTiVidadE:8711-c;foN-
TE:0661; ElEMENTo dE dESPESa:339030=r$-3.300,00; 339039=r$
-600,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaN-
cária ; coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS 
;ordENador dE dESPESaS:PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa.

Protocolo: 790430
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

errata
.

Fica retiFicado Na Portaria Nº 040/2022 PUBLicada 
No doe Nº 34.935 de 14/04/2022.

onde lê-se: a partir 07 de abril de 2022
Leia-se: a partir 14 de abril de 2022

Fica retiFicado Na Portaria Nº 041/2022 PUBLicada 
No doe Nº 34.935 de 14/04/2022.

onde lê-se: a partir 07 de abril de 2022
Leia-se: a partir 14 de abril de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente da cEaSa/Pa

Protocolo: 790211

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 00752/2022-dGaF/GaB/seMas, de 26/04/2022.
Nome: riTa dE caSSia coSTa MElo dE SoUZa
Matrícula: 5907158/2
função: assistente administrativo
concessão: 15 (quinze) dias de afastamento para Tratamento de Saúde
Período: 07/04/2022 a 21/04/2022
atestado de 07/04/2022 (regime Geral de Previdência Social)
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 789994
Portaria Nº 00753/2022-dGaF/GaB/seMas, de 27/04/2022.
Nome: aNa lidia iBErNoN fEiToSa
Matrícula: 5108705/1
cargo: agente de Portaria
concessão: 60 (sessenta) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 15/03/2022 a 13/05/2022
laudo Médico: 29901 de 04/04/2022
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 789996

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 00754/2022 - GaB/seMas
o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício no uso das 
atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 00657, 
de 12 de abril de 2022 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.934, de 14 
de abril de 2022.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/246054 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 020/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo 
Para - faBrica ESPEraNÇa, os servidores: BrENda MEliSE MorBacH 
PAREDES HACHEM, matrícula nº 5927617/2 como fiscal Titular e ANDER-
SON VALENTE DE FREITAS, matrícula nº 5913364/3 como fiscal Suplente, 
a contar da data da assinatura do contrato em 26 de abril de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lEoPErcio BarBoSa fÔro
diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício

Protocolo: 790132

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº147/2021-dGaF/GaB/seMas,10/02/2022, 
Publicada no doE Nº 34.866 de 16/02/2022
onde se lê; PorTaria Nº 147/2021
Leia-se ; PorTaria Nº147/2022

Protocolo: 790248

coNtrato
.

coNtrato Nº 020/2022-seMas/Pa
reF.disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022-seMas/Pa

arT. 24, Xiii da lei 8.666/93
ProcESSo N° 2022/246054-SEMaS/Pa
oBJETo: a aquisição de porta kit higiene, sacos de algodão cru, porta 
chuteiras e sacolas ecológicas, para atender as necessidades internas da 
SEMaS.
Valor Global:27.000,00
Vigência: 26/04/2022 a 25/04/2023
assinatura: 26/04/2022
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278782; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030; PlaNo iNTErNo: 
2100008782c
contratado: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Para - faBrica ESPEraNÇa 
(cNPJ/Mf nº 07.553.026/0001-06)
Endereço: rua antônio Barreto nº 1595, Bairro: Umarizal, cEP: 66.055-
050, telefone: (91) 4042-1041, 98020-6278, E-mail: comercial@fabrica-
esperanca.org.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 789948

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 002/2022
autorizo nos termos do artigo 24, inciso Xiii da lei n° 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, 
referente ao Processo n° 2022/246054, de 03 de Março de 2022, que tem 
por objeto a contratação da empresa aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará 
- fáBrica ESPEraNÇa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.553.026/0001-
06, com sede na rua antônio Barreto, nº 1595, cEP: 66.060-060, Bairro 
de fátima, Belém/Pa, para aquisição de porta kit higiene, sacos de algodão 
cru, porta chuteiras e sacolas ecológicas, para atender as necessidades 
internas da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade, no 
valor global de r$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais), conforme solicitação 
e fundamentação constante nos autos do processo.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 789944

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico N°. 007/2022-seMas
considerando a tramitação do Processo licitatório n.º 121427/2022 e 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais Eu, JoSE 
MaUro dE liMa o’ dE alMEida, HoMoloGo o resultado do Pregão Ele-
trônico n.º 007/2022-SEMaS, cujo objeto é aquisição de equipamentos 
eletrodomésticos, tendo como vencedoras do certame, as empresas abaixo 
discriminadas:
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.
JoSE MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETario dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE

Protocolo: 790261

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 0575/2022 - GaB/seMas 31 de MarÇo de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização, nos municípios de Altamira, Sena-
dor José Porfírio, anapú, Pacajá, Tucuruí e Moju/Pa
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: altamira/Pa, Senador José Porfírio/Pa, anapú/Pa, Pacajá/Pa, Tu-
curuí/Pa e Moju/Pa.
Período: 04/04 a 22/04/2022 – 18 ½ diárias
Servidores:
- 5954911/1 - EUclidES fiGUErEdo foNSEca – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954946/1 - JoSE carloS SilVa TEiXEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954917/1 - alEXaNdrE NaHUM SaNToS - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administrativa 
e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 779385
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Portaria Nº 0637/2022 - GaB/seMas 08 de aBriL de 2022.
objetivo: Vistoria técnica com vistas a analisar o processo de licenciamen-
to e atendimento de condicionantes
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 02/05 a 03/05/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 54190053/3 - SaNdra PErEira PalHETa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954990/1 - YaSMiN EMaNUEllE SaNToS PErEira dE liMa - (Técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
- 5109558/2 - Mário SÉrGio doS SaNToS NaSciMENTo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente/Gerente)
- 5936371/3 - roSa Maria da lUZ MENdES - (coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 783090
Portaria Nº 0728/2022 - GaB/seMas 20 de aBriL de 2022.

objetivo: realizar vistoria técnica na área do imóvel a ser licenciado com 
a finalidade de dirimir dúvida de cobertura do solo declarada no CAR e do 
local a ser desenvolvida a atividade.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Viseu/Pa e Santa luzia do Pará/Pa
Período: 02/05 a 05/05/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 57214824/1 - riTa dE caSSia lEMoS dE aTHaYdE - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5889986/2 - NElMa SaNToS aMoriM doS SaNToS - (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão 
administrativa E financeira, Em Exercício / PorTaria Nº 00657/2022-
GaB/SEMaS, dE 12.04.2022

Protocolo: 788662
Portaria Nº 0737/2022 - GaB/seMas 25 de aBriL de 2022.

objetivo: realizar visita in loco, devido a iminente inauguração da Usina da 
Paz nos Municípios de Parauapebas e canaã de carajás.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa, Parauapebas/Pa e canaã de carajás/Pa
Período: 09/05 a 12/05/2022 – 03 e ½ diárias
Servidoras:
- 57173608/2 - aNdrEia rodriGUES MoNTEiro – (Técnico em Gestão 
Pública / coordenador)
- 54180297/2 - alESSaNdra dE aZEVEdo rodriGUES da SilVa - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão 
administrativa e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00657/2022-
GaB/SEMaS, de 12.04.2022.

Protocolo: 788847
Portaria Nº 0742/2022 - GaB/seMas 25 de aBriL de 2022.

objetivo: realizar vistoria técnica para subsidiar solicitação de cadastrado 
de cEProf em empreendimento no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Breves/Pa
Período: 02/05 a 05/05/2022 – 03 e ½ diárias
Servidoras:
- 5904412/2 - aNa cEcilia NaSciMENTo ViaNa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5931739/2 - EdiaNa Maria SilVa dE aNdradE - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão 
administrativa e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00657/2022-
GaB/SEMaS, de 12.04.2022.

Protocolo: 789407
Portaria Nº 0757/2022 - GaB/seMas 27 de aBriL de 2022.

objetivo: acompanhar o treinamento exercício simulado com a equipe de 
resposta à emergência da Mega logística, no Sistema de Transbordo flu-
tuante – STf/MEGa/Vdc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa
Período: 29/03 a 30/03/2022 – 1 e ½ diária
Servidor:
- 57175269/ 1 - liNS SaNdro rESQUE daMaScENo - (Tec. Em Gestão de 
infraestrutura / Gerente)
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão 
administrativa e financeira, em exercício / PorTaria Nº 00657/2022-
GaB/SEMaS, de 12.04.2022.

Protocolo: 790052
Portaria Nº 0759/2022 GaB-seMas

o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 
00657/2022 de 12 de abril de 2022, publicada no doE nº 34.934 do dia 
14 de abril de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/444012 GaB-SEMaS;
rESolVE-SE:
i – alterar o período de viagem, na PorTaria Nº 0677/2022-GaB/SEMaS 
de 13/04/2022, publicado no doE nº 34.944 do dia 25/04/2022, que seria 

no período de 27/04 a 29/04/2022 – 02 e ½ diárias, para o período de 
28/04 a 29/04/2022 – 01 e ½ diária.
Belém, 26 de abril de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lEoPErcio BarBoSa foro
diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício.

Protocolo: 790058
Portaria Nº 0763/2022 - GaB/seMas

o diretor de Gestão administrativa e financeira, em exercício, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 
00657/2022 de 12 de abril de 2022, publicada no doE nº 34.934 do dia 
14 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, art. 145 a 149 e 
orientação Normativa nº 01/2008-aGE/Pa;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/330068 GEflor-SEMaS;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir, na PorTaria Nº 0546/2022-GaB/SEMaS de 29/03/2022, 
publicado no doE nº 34.934 do dia 14/04/2022, o servidor JoÉlcio 
SoZiNHo caScaES, Matrícula 57194272/1, ocupante do cargo de 
Motorista, pelo servidor lEoNardo SilVa da SilVa, Matrícula: 
57194377/1, ocupante do cargo de Motorista.
Belém, 27 de abril de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordENador: lEoPErcio BarBoSa foro / diretor de Gestão administra-
tiva e financeira, em exercício
PorTaria Nº 00657/2022-GaB/SEMaS, de 12.04.2022.

Protocolo: 790364

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo Nº 118163/coNJUr/2020
À
roNiGlEiSoN HarlEi dE araUJo
ENd:rUa NadrE TErEZa dE calcUTar, 2652, Bairro ESPalaNda do 
XiNGU
cEP: 68371-000 alTaMira - Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Processo 
administrativo 24017/2016, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade – SEMaS, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 5779/difiSc/UrE-SaN em face de roNiGlEiSoN HarlEY 
dE araUJo, em virtude do desrespeito aos ditames legais do art. 29, §1º, 
iii, da lei nº 9.605/1998, do art. 24, 3º, iii, do decreto nº 6.514/2008 e 
art. 20, iV, da lei Estadual nº 6.713/2005, em consonância com os arts. 70 
da lei nº 9.605/1998 e 225 da constituição federal de 1988, aplicando-lhe 
a penalidade de MUlTa SiMPlES no valor de 7.501 UPf’s, cujo recolhimen-
to deverá ser procedido no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da 
ciência de sua imposição, de acordo com o previsto nos arts. 115; 119, 
ii; 120, ii; 122, ii, todos da lei instituidora da Política Estadual do Meio 
ambiente.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta no 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, i e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a V.Sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 da lei Estadual nº 5887/95.

Protocolo: 790147

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 37337/2014
NoME do iNfraTor: SErraria dUaS irMÃS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonancia art. 66 o decreto federal 6514 de 2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 3358/2010/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais

eXtrato de decisÃo
Processo: 2005/2013
NoME do iNfraTor: EcoSaN ENGENHaria lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo doS aU-
ToS referente ao auto de infração n° 2018/2013/dirad com fundamento 
no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz 
de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo: 4071/2013
NoME do iNfraTor: MadEPorTaS iNd. E coMErcio dE MadEiraS E 
MoVEiS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo 
doS aUToS referente ao auto de infração n° 5979/2012/GEflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 5233/2013
NoME do iNfraTor: JoÃo raiMUNdo do NaSciMENTo carValHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66 e art. 93 lei 5887/1995, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, c/c 50 da lei federal 
9605/98 e art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
2269/2012/GEMaM, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos ter-
mos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de pro-
duzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais..

eXtrato de decisÃo
Processo: 19504/2013
NoME do iNfraTor: MarcElo ZaNEla
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
6183/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos ter-
mos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de pro-
duzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais..

eXtrato de decisÃo
Processo: 380/2014
NoME do iNfraTor: carVoaria aUi-aÇU lTda-ME
iNfraÇÃo: art. 118, inciso iV, da lei Estadual n° 5.887/1995 e no art. 
132, inciso i e Vi, da lei 5887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 § 1° do decreto federal 
6514/2008 , em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e 
225 da c.f/88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6823/2013/GEflor, ante a incidência da presquição da pretenção exe-
cutória, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 13276/2009
NoME do iNfraTor: dElMa coMErcio E NaVEGaÇÃo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 22 da lei estadual 5887/1995 
c/c art. 4° da resoluçao coNaMa 357, inciso iii, em consonância com o 
art. 62 inciso V do decreto federal 6514/2008, e art. 225 da constituição 
da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1454/2009/dirad, ante a incidência da prescrição intercorrente, o que 
torna o auto incapaz de produzir efeitos. Sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32355/2013
NoME do iNfraTor: dilSo SPErafico
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43, do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo 
doS aUToS referente ao auto de infração n° 6749/2013/GEflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 14328/2015
NoME do iNfraTor: JUliMar PaTricio aNdradE
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47§1° e 3°do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n°4242/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 39323/2012
NoME do iNfraTor: cEdrÃo MaEiraS da aMaZoNi lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 §1° do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2251/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 15466/2013
NoME do iNfraTor: MariaNo GoMES carValHo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6251/2013/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 32228/2015
NoME do iNfraTor: Marcio doS SaNToS VEraS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 § 3° do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e 
art. 225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 7793/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 36645/2013
NoME do iNfraTor: MacEdo iNUSTrial lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo 
doS aUToS referente ao auto de infração n° 2272/2013/GEflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 38388/2012
NoME do iNfraTor: JoÃo raiMUNdo VaZ dE alMEida
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual 5887/95, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998, e art. 225 da 
constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 2160/2012/GErad, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do,§ 1° da lei Estadual 8972/2020 o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
ProcESSo: 38859/2013
NoME do iNfraTor: EliVaNo JoSÉ MarTiNS
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 § 1° e 3° do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade - SEMaS, através de seu titular, dETErMiNoU o arQUiVaMENTo 
doS aUToS referente ao auto de infração n° 6741/2013/GEflor com 
fundamento no art. 112, § 2° da lei estadual 8972/2020 o que torna o 
auto incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 12910/2014
NoME do iNfraTor: SiViriNo QUEiroZ caValcaNTE
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e iV, da lei Estadual n° 5.887/1995 e no art. 
132, inciso i e Vi, da lei 5887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 e 94 da lei 5887/1995 e art. 
66 do decreto federal 6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei 
federal 9605/1998 e 225 da c.f/88.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6063/2014/GEflor, ante a incidência da presquição da pretenção exe-
cutória, o que torna o auto incapaz de produzir efeitos, sendo este arqui-
vado, observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
Processo:19512/2013
NoME do iNfraTor: ValdoMiro falEiro
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 6281/2013/GEflor ante a inocorrencia da conduta infracional que lhe 
está sendo imputada, que torna o auto incapaz de produzir efeitos . Sendo 
este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo:159387/2008
NoME do iNfraTor: MariNHo E HolaNda lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5.887/1995 , em consonancia com o art. 60 da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 970/2008 ante a incidencia da prescrição o que torna o auto incapaz 
de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 36768/2016
NoME do iNfraTor: PorTo SEGUro TraNS. E NaV. lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 80 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 4088/2016/GErad ante a incidência , o que torna o auto incapaz de 
produzir efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 269566/2008
NoME do iNfraTor: EliZEU MaNToVaNi
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93 da lei Estadual n° 
5.887/1995 , em consonância com o art. 60 da lei federal 9605/98, e art. 
225 da constituição da federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração n° 
1031/2008 , ante a perda de objeto o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 1174/2009
NoME do iNfraTor: alMEriM iNdUSTrial lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 46 do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o Paragrafo 1° do art. 47 do decreto 
6514/2008 e art. 70 da lei 9605/98 e art. 225 da constituição da federal 
1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 1568/2008/GEflor, ante a incidência da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do, § 1° do decreto federal o que torna o auto incapaz de produzir 
efeitos. Sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 20277/2011
NoME do iNfraTor: NiValdo alVES BraGa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47 do decreto federal 
6514/2008, em consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 
225 da constituição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infração 
n° 8722/2016/GEflor ante a incidencia da prescrição QUiNQUENal nos 
termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto in-
capaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as formali-
dades legais.

eXtrato de decisÃo
Processo: 24314/2011
NoME do iNfraTor:l dElEVaTTi E cia lTda- aUToPoSTo alVorada
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 94 da lei Estadual n° 
5.887/1995 e art. 8 incisos i,ii e iii da rESolUÇÃo coNaMa 237/97, em 
consonancia com o art. 70 da lei federal 9605/1998 e art. 225 da consti-
tuição federal 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, TorNoU SEM EfEiTo o auto de infra-
ção n° 1799/2011/GErad ante a incidencia da prescrição QUiNQUENal 
nos termos do art. 21, do decreto federal 6514/2008 o que torna o auto 
incapaz de produzir efeitos . Sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

Protocolo: 790145

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 246 de 25 de aBriL de 2022
art. 1º - autorizar, o servidor Weden José Mota da Silva, matrícula nº 
5958152, cupante do cargo de Gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 00602359865, Categoria AC, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
para atender as necessidades de deslocamento do Escritório regional do 
Baixo amazonas i, no período de 01/05 a 31/08/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 790342

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 247 de 26 de aBriL de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – matrícula – cargo:  laís dos Santos Mercedes costa - 5940585 
-  Gerente
PTrES: 798365
fonte: 0101
Elemento: 3.33.90.30.. r$ 2.000,00 (dois mil reais)
ação: 225784
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 790142

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 250 de 27 de aBriL de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/466094 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo:  realizar transporte de mudas e insumos até a comunidade das 
capembas e Nova fronteira
origem: altamira-Pa
destino: Brasil Novo e Medicilândia-Pa
Período: 09 a 13/05/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: Wanderley Paiva Torres - 5921180 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 251 de 27 de aBriL de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de anapu-Pa, de 04 a 06/05/2022:

servidor objetivo
roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

capacitação de produção de mudas no  viveiro da cfr – casa 
familiar rural no município de anapu.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/471626 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 249 de 27 de aBriL de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/466073 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reuniões institucionais para planejamento das ações com os par-
ceiros, para execução do Programa Territórios Sustentáveis (Programa TS) 
e reunião de apresentação do ProSaf às comunidades
origem: altamira-Pa
destino: Brasil Novo e Medicilândia-Pa.
Período: 09 a 13/05/2022 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 248 de 26 de aBriL de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/466053 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Entrega de insumos e reunião institucional para organizar as 
ações de produção de mudas para atender a demanda do Programa Terri-
tórios Sustentáveis (Programa TS)
origem: altamira-Pa
destino: Pacajá-Pa
Período: 04 a 06/05/2022 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº 241 de 25 de aBriL de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/452161 e o art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Participar da programação do aniversário do idEflor-Bio e re-
solver assuntos administrativos da GrcN-2
origem: oriximiná-Pa
destino: Santarém e Belém-Pa
Período:  24 a 30/04/2022 - 6,5 (seis e meia) diárias
Servidor: ronaldison antonio de oliveira farias - 5965237 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 790334

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 012/2022 – FisP
o diretor e ordenador de despesa do fundo de investimento de Segurança 
Pública - fiSP, designado através da PorTaria Nº. 008/2022-ccG, de 
03.01.2022, publicada no doE nº 34.819 em 04.01.2022 e rESolUÇÃo 
nº 001/2022-fiSP, de 05.01.2022, publicada no doE nº 34.827 em 
12.01.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo: Processo nº 2021/1472052, atinente ao PrEGÃo ElE-
TrÔNico n.º 002/2021 ( aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo da fUNdaÇÃo 
UNiVErSidadE ESTadUal do PiaUi -fUESPi), que gerou o coNTraTo: 
08/2022 - FISP, firmado entre o Fundo de Investimento de Segurança Pú-
blica - fiSP e a Empresa: coNNEcT coMPUTadorES E SiSTEMaS lTda, 
para aquisição de 200 COMPUTADORES DESKTOPS, com a finalidade de 
atender as necessidades do Policia ciVil do ESTado do Pará;
coNSidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-SEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rESolVE:
art. 1º -  dESiGNar os servidores: SÉrGio dE oliVEira dUarTE - Mf: 
5232910 e Maira criSTiNa BarroS dE aZEVEdo Mf: 54185815, para 
atuarem como fiScal e Membro, respectivamente, do contrato supra-
mencionado, junto ao Policia ciVil do ESTado do Pará, visando ao 
efetivo cumprimento das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer aos fiscais que encaminhem a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou 
fatura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer aos fiscais, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as 
medidas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei 
nº 8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
ViNÍciUS PiNHEiro carValHo - dPc
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 790149
Portaria Nº 052/2022/ccV/GaB.sec/seGUP.

Dispõe sobre designação de Fiscal e Suplente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do instrumento.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, nomeado 
pelo Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Esta-
do n° 33.774, no uso de suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos convênios e congêneres firmados pela Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da 
legalidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido nos artigos 67 e 116 da lei fede-
ral nº 8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamen-
to e a fiscalização dos contratos administrativos; e que aplica-se, no que 
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da administração; e
coNSidEraNdo o previsto no decreto federal nº 6.170, de 25 de julho de 
2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos 
da União mediante convênios e contratos de repasse; e
coNSidEraNdo o previsto na Portaria interministerial nº 424, de 30 de 
dezembro de 2016 que estabelece as normas para execução do estabeleci-
do no decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as nor-
mas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios 
e contratos de repasse; e

coNSidEraNdo a celebração do TErMo dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZa-
da N° 001/2022, celebrado junto a corPo dE BoMBEiroS MiliTar do 
Pará - cBMPa, oriundo do Processo Eletrônico n.º 2022/152747, que tem 
por objeto a cooperação mútua entre os partícipes visando o desenvolvi-
mento de atividades integradas na área de ensino do Sistema de Seguran-
ça Pública, com fim de atender despesas com o pagamento de hora-aula 
curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar – cSPBM/2022 – Especializa-
ção em Gestão Estratégica em Defesa Social, para a capacitação de Oficiais 
Superiores do corpo de Bombeiros Militar do Pará; que
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor dPc iTaMar araÚJo daNTaS, Matrícula fun-
cional: 5232341, como titular para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Termo de Execução descentralizada.
art. 2°. designar o servidor 2° TEN BM lÚcio MaUro doS SaNToS coS-
Ta, Matrícula funcional: 5598257, para atuar como suplente e em subs-
tituição ao titular nos casos de ausência, impedimentos e afastamentos 
legais.
Art. 3°. Caberá ao fiscal as seguintes atribuições:
1. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumentosob sua gestão;
2. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a 
vigência do instrumento;
3. observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
4. comunicar à autoridade competente, com antecedência, a data de ex-
piração da vigência do ajuste, nos casos de eventual necessidade de pror-
rogação;
5. elaborar relatórios, laudos e pareceres das atividades de fiscalização 
técnica da execução do instrumento;
6. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do convênio;
7. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do convênio; e
8. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do convênio, a apli-
cação de sanções de acordo com as regras estabelecidas no convênioou 
congênere.
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida Por-
taria específica para este fim.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 789958
Portaria Nº 053/2022/ccV/GaB.sec/seGUP.

Dispõe sobre designação de Fiscal e Suplente para acompanhar e fiscalizar 
a execução do instrumento.
o Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social, nomeado 
pelo Decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Esta-
do n° 33.774, no uso de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre 
a execução dos convênios e congêneres firmados pela Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública e defesa Social, tendo em vista os princípios da 
legalidade, moralidade e eficiência, e;
coNSidEraNdo o comando insculpido nos artigos 67 e 116 da lei fede-
ral nº 8.666/93, quanto às determinações legais para o acompanhamen-
to e a fiscalização dos contratos administrativos; e que aplica-se, no que 
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da administração; e
coNSidEraNdo o previsto no decreto federal nº 6.170, de 25 de julho de 
2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos 
da União mediante convênios e contratos de repasse; e
coNSidEraNdo o previsto na Portaria interministerial nº 424, de 30 de 
dezembro de 2016 que estabelece as normas para execução do estabeleci-
do no decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as nor-
mas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios 
e contratos de repasse; e
coNSidEraNdo a celebração do TErMo dE EXEcUÇÃo dEScENTraliZa-
da N° 002/2022, celebrado junto a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará 
- PMPa, oriundo do Processo Eletrônico n.º 2022/205537, que tem por ob-
jeto a cooperação mútua entre os partícipes visando o desenvolvimento de 
atividades integradas na área de ensino do Sistema de Segurança Pública, 
visando a realização do curso Superior de Policia e Bombeiros Militar - cS-
PBM/2022 para a capacitação de Oficiais Superiores da PMPA; que
rESolVE:
art. 1°. designar o servidor TcEl PM JoSÉ GaldiNo riBEiro JÚNior, Ma-
trícula Funcional: 5420598, como titular para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Termo de Execução descentralizada.
art. 2°. designar o servidor caP BM r/r JoaQUiM doS SaNToS frEiTaS 
NETo, Matrícula funcional: 5428521, para atuar como suplente e em subs-
tituição ao titular nos casos de ausência, impedimentos e afastamentos 
legais.
Art. 3°. Caberá ao fiscal as seguintes atribuições:
1. acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações 
pactuadas no referido instrumentosob sua gestão;
2. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a 
vigência do instrumento;
3. observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência;
4. comunicar à autoridade competente, com antecedência, a data de expira-
ção da vigência do ajuste, nos casos de eventual necessidade de prorrogação;
5. elaborar relatórios, laudos e pareceres das atividades de fiscalização 
técnica da execução do instrumento;
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6. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do convênio;
7. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do convênio; e
8. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do convênio, a aplicação 
de sanções de acordo com as regras estabelecidas no convênioou congênere.
art. 4º. Em caso de necessidade eventual de substituição será emitida Por-
taria específica para este fim.
art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 de abril de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 789960
Portaria Nº 05/2022 - ciGesP

dispõe acerca da criação de Grupo de Trabalho integrado para discussão 
do padrão, normas e diretrizes que norteiam as ações de comunicação ali-
nhadas pelos órgãos do Governo do Estado nas redes sociais.
o Presidente do comitê integrado de Gestores de Segurança Pública - ci-
GESP, no uso de suas atribuições legais, e;
considerando a lei nº 7.584/2011 que estabelece que a Secretaria de 
Estado de Segurança e defesa Social - SEGUP é o órgão responsável por 
coordenar, supervisionar, articular, integrar e avaliar o desenvolvimento da 
política de segurança pública nos órgãos integrantes do Sistema de Segu-
rança Pública e defesa Social – SiEdS;
considerando o art. 6º da lei nº 7.584/2011, no qual dispõe que comitê 
integrado de Gestores de Segurança Pública - ciGESP é órgão colegiado 
composto pelos dirigentes titulares dos órgãos constituintes do Sistema 
Estadual de Segurança Pública e defesa Social - SiEdS, de natureza con-
sultiva, que tem por finalidade propor, debater, analisar e decidir ações de 
caráter técnico, administrativo e operacional, a serem executadas pelos ór-
gãos integrantes do Sistema, acompanhando e avaliando seus resultados;
considerando que a Secretaria de Estado de comunicação - SEcoM solicitou a 
criação do Grupo de Trabalho integrado do SiEdS junto àquela Secretaria, com 
o objetivo de discutir o padrão, normas e diretrizes que norteiam as ações de 
comunicação alinhadas pelos órgãos do Governo do Estado nas redes sociais;
rESolVE:
art. 1º - iNSTiTUir o Grupo de Trabalho integrado - GTi para discussão do 
padrão, normas e diretrizes que norteiam as ações de comunicação alinha-
das pelos órgãos do Governo do Estado nas redes sociais.
art. 2º - o GTi será composto por representantes, titulares e suplentes, 
na forma a seguir:
1. 01 (um) representante da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM):
Titular: aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Suplente: lEila NEGrÃo coSTa MorEira
1. 01 (um) representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social (SEGUP):
Titular: roBErTa da coNcEiÇÃo MEirElES
Suplente: WalENa dE NaZarÉ loPES
• 01 (um) representante da Polícia Militar (PM/PA);
Titular: TEN cEl QoPM liNdiaNY PaTrÍcia BaTiSTa caMPoS Baia
Suplente: MaJ QoPM KáTia VaNESSa coUTiNHo cHaVES
1. 01 (um) representante da Polícia civil (Pc/Pa);
Titular: MaTHEUS da rocHa frEiTaS
Suplente: BrUNa HElliSaNa da SilVa riBEiro
1. 01 (um) representante do corpo de Bombeiros Militar (cBM/Pa);
Titular: TcEl QoBM EdSoN afoNSo dE SoUSa dUarTE
Suplente: caP QoBM iSraEl SilVa dE SoUZa
1. 01 (um) representante da Polícia Científica (PCE/PA);
Titular: cYNTHia dE NaZarE PorTilHo rocHa PaNToJa
Suplente: alEXaNdrE NaSciMENTo cUNHa
• 01 (um) representante do Departamento de Trânsito (DETRAN/PA).
Titular: carloS EdUardo VilaÇa dE liMa
Suplente: lEidEMar BarroS oliVEira
art. 3º - a coordenação do GTi será exercida pelo representante da Se-
cretaria de Estado de comunicação (SEcoM), que deverá estabelecer o 
cronograma de trabalho e realizar a apresentação dos resultados ao ci-
GESP e, posteriormente, encaminhar ao Presidente do comitê integrado 
de Segurança Pública para homologação do trabalho apresentado.
art. 4º - o GTi terá o prazo de 20 (vinte) dias para conclusão dos traba-
lhos, podendo ser prorrogado por igual período.
art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social do Pará
Presidente do comitê integrado da Segurança Pública (ciGESP)
lei Estadual nº 7.584/11, art. 6º§1º

Protocolo: 790284

diÁria
Portaria Nº 617/2022-saGa

oBJETiVo: Para realizar transporte de vacinas e insumos em apoio a SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 13 a 14.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): JoSEMar doS SaNToS PaiVa, Mf: 5961059-1
diJoNY oliVEira riBEiro, Mf: 5950449-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 618/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 14 á 15.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 619/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar o transporte da equipe da assessoria de comunicação.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 14 à 18.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM rENaTo NaZarENo oliVEira do NaSciMENTo, 
Mf: 5787432
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 620/2022-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): MaraBa/Pa
PErÍodo: 27 à 28.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): SEcrETário dE SEGUraNÇa UalaME fialHo MacHa-
do, Mf: 5945675-1
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa, Mf: 5103371-4
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 621/2022-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: 27 à 28.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): cEl PM alEXaNdrE MaScarENHaS doS SaNToS, Mf: 
5420628-1
3° SGT PM KlEBEr daMaScENo SaNTaNa, Mf: 54193240-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 622/2022 –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): cUrraliNHo/Pa
PErÍodo: 20 à 23.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor (ES): 2° SGT PM JoSE alEXaNdrE doS SaNToS, Mf: 5587433-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 623/2022-saGa
oBJETiVo: Para realizar transporte de vacinas e insumos em apoio a SESPa.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa
PErÍodo: 15.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN cEl PM arMaNdo aUGUSTo coElHo da SilVa BiT-
TENcoUrT, Mf: 5755310-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 624/2022 –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): cUrraliNHo/Pa
PErÍodo: 20 à 23.04.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): raMiro arÚJo alVES, Mf: 591311-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 790474
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 34.936 de 18/04/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 561/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 786086.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 790123

.

.

oUtras MatÉrias
.

reaViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022-seGUP/Pa

a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: contratação de empresa(s) devidamente autorizada(s) pela Em-
presa Brasileira de infraestrutura aeroportuária ou pela administração 
aeroportuária competente, mediante concessão, para o fornecimento e o 
abastecimento de combustível aeronáutico, dos tipos: querosene de avia-
ção QaV-1 (JETa ou JET a-1) e QaV-2 (JET aditivado), para atender a 
SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social – 
SEGUP/Pa em aeroportos homologados ou através de caminhão tanque 
que possua a certificação necessária, em áreas fora da zona aeroportuária, 
conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência – 
anexo i do Edital.
daTa da aBErTUra: 10/05/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 27 de abril de 2022.
luciana cunha da Silva
Presidente cPl/SEGUP

Protocolo: 790159
resoLUÇÃo Nº 425/2022-coNsUP

UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SEGUP, Presidente do coNSUP, no uso de suas atribuições 
legais, previstas pelo art. 5º, da lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro 
de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do iESP, aprovado 
pela resolução nº 12/1999, do conselho Estadual de Segurança Pública 
(coNSEP).
coNSidEraNdo a necessidade de aprimorar as competências e habilida-
des dos gestores sobre as teorias e ferramentas da gestão estratégica nas 
questões de segurança pública, a fim de tornar a gestão eficiente, transpa-
rente, bem como auxiliá-los na busca da excelência de desempenho, que 
lhes possibilitem, em última análise, gerir com elevado nível de qualidade 
os recursos disponibilizados, de forma a oferecer um atendimento de exce-
lência ao cidadão paraense.
coNSidEraNdo a apresentação do projeto pedagógico do curso Superior 
de Polícia e Bombeiros Militar  - Especialização em Gestão Estratégica e 
defesa Social 2022,  elaborado pela coordenadoria de Ensino Superior do 
iESP, homologado na câmara de Ensino e Pesquisa do iESP, em sessão 
realizada no dia 19 de janeiro de 2022; e após deliberação e aprovação na 
1ª reunião ordinária do egrégio conselho Superior do iESP ocorrida via 
remota no dia 27 de janeiro de 2022 de acordo com os termos da resolu-
ção nº 416/2022 - coNSUP, publicada no doE nº 34.852 de 02/02/2022 ;
coNSidEraNdo ainda os termos da solicitação da academia de Polícia ci-
vil conforme ofício nº 84/2022-acadEPol/PcPa datado de 16 de fevereiro 
de 2022 (PaE 2022/193641), referente ao número de vagas de delegados 
de Polícia para o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM 
2022 de 50 (cinquenta) para 14 (quatorze) vagas, sendo que, o número 
de vagas posteriormente foi retificado para 19 (dezenove) vagas de acordo 
com os termos do ofício nº 179/2022 - GaB/dG/Pc-Pa de 30 de março de 
2022, o qual ensejou no replanejamento orçamentário do projeto do curso.
rESolVE:
art. 1º aprovar a readequação do projeto pedagógico do curso Superior 
de Polícia e Bombeiros Militar - Especialização em Gestão Estratégica em 
defesa Social 2022, com carga horária de 430 horas aula, na modalidade 
semipresencial, no valor total de r$ 280.452,48 (duzentos e oitenta mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), sob a 
Supervisão pedagógica da coordenadoria de Ensino Superior do iESP;
art. 2º a implementação e execução das atividades obedecerão aos proce-
dimentos previstos no projeto pedagógico do curso;
art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário do coNSUP, 22 de abril de 2022
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP
Presidente do conselho Superior do iESP

Protocolo: 790278

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1244/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 667/2022-coNJUr/3, de 22 de abril de 2022, que anexa o ofício nº 
001057/2022-PGE/GaB/PcTa, de 14 de abril de 2022, no qual a Srª ana 
carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos au-
tos do Mandado de Segurança Processo nº 0801533-95.2022.8.14.0301, 
ajuizada por JoEl JÚNior MoraES da SilVa (cPf Nº 036.126.112-83) 
em face do comandante Geral da PMPa e do instituto americano de de-
senvolvimento – iadES. o objeto da demanda consiste em condenar os 
impetrados na suspensão do ato administrativo que eliminou o impetrante 
do concurso de Praças da PMPa pela não entrega da carteira Nacional de 
Habilitação (cNH) no momento de entrega da documentação e matrícula 
no cfP/PMPa, que somente fosse exigida no momento da posse, garantin-
do a participação do autor. No feito, o Juízo deferiu o pedido liminar. Nesse 
contexto, o Estado interpôs agravo de instrumento, processo nº 0802709-
42.2022.8.14.0000, ao qual foi dEfErido o EfEiTo SUSPENSiVo, sus-
pendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do 
recurso (PaE Nº 2022/108309);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM JoEl JÚNior MoraES da SilVa (cPf Nº 036.126.112-83) perten-
cente ao Polo itaituba/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0802709-
42.2022.8.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM JoEl JÚNior MoraES da SilVa, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, a 
Portaria de desligamento por decisão Judicial do curso de formação de Pra-
ças da PMPa do al cfP PM JoEl JÚNior MoraES da SilVa, Polo itaituba/Pa.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 27 de abril de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 789986
Portaria Nº 1243/2022 – dGP/sP/sccMP

o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando os termos do Memorando 
nº 630/2022-coNJUr/3, de 13 de abril de 2022, que anexa o ofício nº 
000976/2022-PGE/GaB/PcTa, de 07 de abril de 2022, no qual a Srª ana 
carolina lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral adjunta do contencioso, en-
caminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos au-
tos da ação ordinária Processo nº 0810291-71.2021.8.14.0051, ajuizada 
por irlaN rEGo dE alMEida (cPf Nº 018.661.802-66) em face do Estado 
do Pará e do instituto americano de desenvolvimento – iadES. No feito, 
o Juízo dEfEriU a MEdida liMiNar, determinando suspensão do ato ad-
ministrativo que considerou o impetrante contraindicado referente a etapa 
de avaliação Psicológica, devendo o mesmo prosseguir para a próxima 
etapa na condição de sub judice e designação de data para realização de 
nova avaliação psicológica. Nesse contexto, o Estado interpôs recurso de 
agravo de instrumento, processo nº 0800906-24.2022.8.14.0000, ao qual 
foi coNcEdido o PEdido dE EfEiTo SUSPENSiVo ao rEcUrSo, suspen-
dendo os efeitos da decisão agravada (PaE Nº 2022/10107);
rESolVE:
art. 1º EXclUir Por dEciSÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM irlaN rEGo dE alMEida (cPf Nº 018.661.802-66) pertencen-
te ao Polo Belém/Pa, nos termos dos autos do Processo nº 0800906-
24.2022.8.14.0000.
art. 2º EXclUir o al cfP PM irlaN rEGo dE alMEida, da folha de paga-
mento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa..
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, 
a Portaria de desligamento por decisão Judicial do curso de formação de 
Praças da PMPa do al cfP PM irlaN rEGo dE alMEida, Polo Belém/Pa
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 27 de abril de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 789987
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Portaria Nº 1239/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da Policia MiliTar do ESTado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 
52, inciso iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 
5.251/1985; considerando o Memorando nº 020/2022 – 7º BPM/cfP, de 
08 de abril de 2022, que anexa o requerimento firmado pela AL CFP PM 
rG 42798 Erica liENY aNdradE fraNÇa; considerando a PorTaria Nº 
189/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 074, de 19 de abril de 
2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 a al cfP PM rG 
42798 Erica liENY aNdradE fraNÇa (PaE Nº 2022/432976);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, a al cfP PM rG 
42798 Erica liENY aNdradE fraNÇa (cPf Nº 945.984.012-49), perten-
cente ao Polo Belém/Pa.
art. 2º EXclUir a al cfP PM rG 42798 Erica liENY aNdradE fraNÇa, 
da folha de pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de 
Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 27 de abril de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 789983
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 084/2022 – ccc. ob-
jeto: NoMEar o caP QoPM rG 37969 Jair NUNES alVES, em substituição 
ao TEN cEl QoPM rG 26315 arliNdo dE aSSiS fÉliX JÚNior, como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 030/2020 – DAL/PMPA, celebrado en-
tre a PMPa e a Srª. fraNciSca GoMES dE SoUSa, cujo objeto destina-se 
a “locação de imóvel para abrigar a sede da 26ª ciPM, no Município de 
alenquer/Pa”; MaNTEr o 1º TEN QoaPM rG 28327 JociNEi TEiXEira da 
SILVA, como fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 030/2020-DAL/
PMPa; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 27 de abril de 
2022. ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 790273
PorTaria dE NoMEaÇÃo dE fiScal Nº 085/2022 – ccc. objeto: No-
MEar o MaJ QoPM rG 35473 WaNdErSoN aNTUNES doS rEiS, como 
fiscal do Contrato Administrativo nº 048/2011 – CCC/PMPA, celebrado 
entre a PMPa e o Srª. EliaNa Maria MacEdo dE liMa, cujo objeto des-
tina-se a “locação de imóvel para abrigar a sede do 24º Pelotão desta-
cado no município de curuça/Pa”; NoMEar o 3° SGT rG 38819 EliUSoN 
DE SOUZA MODESTO, como fiscal Interino do Contrato Administrativo nº 
048/2011- ccc/PMPa; registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/Pa, 
27 de abril de 2022. ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM 
rG 29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 790368

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 2177/21/di/dF, contida no doE nº 34.759 do 
dia 08/11/2021; onde Lê-se: Servidor: SGT PM Jose Teodorico ferreira; 
cPf: 318.117.412-15; Valor: r$ 87,04. Leia-se: Servidor: SGT PM Jose 
Teodorico ferreira; cPf: 218.117.412-15; Valor: r$ 87,04. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.
errata da Portaria Nº 14/21/di/dF, contida no doE nº 34.789 do 
dia 09/12/2021; onde Lê-se: Servidor: cB PM larisse Gaia do Nascimento 
ferreira; cPf: 006.878.412-61; Valor: r$ 1.012,80. Leia-se: cB PM larisse 
Gaia do Nascimento ferreira; cPf: 006.879.412-61; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 790050

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

reaViso de editaL
Pregão eletrônico nº 05/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a contrata-
ção de empresa especializada em serviço de instalação de rede de Gases 
Medicinais de vácuo com fornecimento para o Hospital da Polícia Militar 
do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no Edital e seus anexos. data e hora de abertura: 10/05/2022, 
às 09h30 (horário de Brasília). local: www.gov.br/compras. informações: 
(91)98421-0841. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspa-
ra.pa.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-Pa, 27 de abril de 2022. Jac-
QUEliNE da TriNdadE SaNTiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PrEGoEira

Protocolo: 790375

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 500/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido ElioMar 
caMPoS faUSTiNo, cEl PM, Mf: 56842931, do efetivo do (a) cMS/SEdE: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 790486

diÁria
.

Portaria Nº 1948/22/di/dF – objetivo: curso para atividades 
Policiais Militares na SUME; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 25 a 27/04/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM leno Márcio Barros do carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: 
r$791,30. SGT PM claucir alves fé da cruz; cPf: 424.486.202-10; Valor: 
r$659,40. cB PM christian amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: 
r$633,00. Sd PM diogo Souza Benjamim; cPf: 028.154.822-66; 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 1949/22/di/dF – objetivo: diligências de Sindicância; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-Pa; 
destino: anajás-Pa; Período: 24 a 30/04/2022; Quantidade de diárias: 
07 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM Vanderli Pinheiro 
Macedo; cPf: 658.330.582-87; Valor: r$1.714,44. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1950/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária 
Militar; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-
Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 20 a 22/04/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Marcus Vinicius 
dos Santos Silva; cPf: 566.182.042-91; Valor: r$633,04. SUB TEN PM 
Marcelino luciano dos anjos Pereira; cPf: 450.989.802-91; Valor: r$527,52. 
cB PM Marcos flávio Souza lima; cPf: 706.502.842-91; Valor: r$506,40. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1951/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: redenção-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 27 a 29/04/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM francisco de assis 
Sousa lima; cPf: 398.159.602-10; Valor: r$527,52. SGT PM daniel de 
Sousa lima; cPf: 941.790.692-53; Valor: r$527,52. Sd PM italo Marcos 
ferreira Sousa; cPf: 029.080.541-40; 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 1952/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 20/04/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Breenda Baker 
Tavares; cPf: 995.016.432-04; Valor: r$705,55. SGT PM Kellison carlos 
chaves de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$659,40. cB PM 
Bruno Henrique oliveira costa; cPf: 002.554.692-92; 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 1953/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Brasilia-df; Período: 16 a 20/04/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Wanxy de carvalho 
Elesbão; cPf: 448.409.262-04; Valor: r$1.780,38. SGT PM Marcus Vinicius 
cruz Monteiro; cPf: 329.477.982-87; Valor: r$1.780,38. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1954/22/di/dF – objetivo: curso Especial de força 
Tática/2022; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 27/04 a 01/05/2022; Quantidade 
de diárias: 04 de alimentação; Servidores: caP PM ramiro de carvalho 
Noronha araújo; cPf: 025.372.163-69; Valor: r$580,28. SGT PM Maycon 
de araújo oliveira; cPf: 766.826.172-91; Valor: r$527,52. Sd PM Mayara 
celestino Modesto; cPf: 994.490.562-34; Valor: r$506,40. Sd PM rodrigo 
de Souza ferreira; cPf: 975.381.672-34; Valor: r$506,40. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 790478
Portaria Nº 1955/22/di/dF – objetivo: atender chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 23 a 25/05/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: TEN PM Karpjianne 
carvalho lopes; cPf: 797.726.172-34; Valor: r$705,55. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.



diário oficial Nº 34.949   87Quinta-feira, 28 DE ABRIL DE 2022

Portaria Nº 1956/22/di/dF – objetivo: atender chamado de 
Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 04 a 06/05/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: cB PM Jerferson 
carvalho de Souza castro; cPf: 939.674.892-72; Valor: r$428,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1957/22/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: 05 a 09/06/2022; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidor: TEN PM raphael 
ferreira de castro luna; cPf: 757.819.052-00; Valor: r$1.269,99. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1958/22/di/dF – objetivo: a Serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 17/05/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: CAP PM Claudia Pinheiro Rufino Rabêlo; 
cPf: 767.272.202-63; Valor: r$118,69. SGT PM Kellison carlos chaves 
de oliveira; cPf: 728.128.772-00; Valor: r$87,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 790264

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 013/2022 – ePPM - objeto: Nomear o TEN cEl QoPM rG 
26323 adilSoN TaVarES dE aQUiNo em substituição ao cEl QoPM rG 
12774 KlEVErToN aNTUNES firMiNo GoMES, para exercer a função de 
fiScal do convênio nº 50723/2021. Partes: PMPa e o BacEN, 26/04/2022. 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 790296
acordo de cooPeraÇÃo N° 004/2022 – PMPa/Pref. de Marabá/Pa. 
OBJETO: “Cooperação mútua entre os partícipes, com o fim de promover 
ações mais efetivas no tocante à Segurança Pública no Município de Ma-
rabá/Pa, objetivando a guarda de material bélico pertencente a Guarda 
Municipal de Marabá/Pa.” aSSiNaTUra: 26/04/2022. ParTES: PolÍcia 
MiliTar do ESTado do Pará - cEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – comandante Geral da PMPa; SEBaSTiÃo MiraNda filHo – Pre-
feito de Marabá.

Protocolo: 790443

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 022/2020

Exercício: 2022
objeto: Prorrogação do contrato original 022/2020-faSPM, outrossim o 
reajuste do valor contratual para o período aditado e a alteração dos ser-
viços contratados.
Justificativa: Dada a proximidade do fim da vigência contratual e ainda a 
necessidade do objeto do contrato para o desenvolvimento das atividades 
administrativas deste faSPM.
Valor Global: r$ 126.401,04 (cento e vinte e seis reais, quatrocentos e um 
reais e quatro centavos)
Vigência: 25/03/2022 a 24/03/2023
data da assinatura: 24/03/2022
licitação: ProcESSo N° 009/2020 – faSPM, E diSPENSa liciTaÇÃo N° 
004/2020 – cPl/faSPM
Programa: 1297 – manutenção da gestão
Projeto/atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 3339040 – serviço de processamento de dados
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNica-
ÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa
cNPJ: Nº 05.059.613/0001-18.
Endereço: rodovia augusto Montenegro km, 10. centro administrativo do 
estado. Bairro: icoaraci – cEP: 66820-000, em Belém-Pa.
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 790495

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°056/2022-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 JoSÉ liNdEMBErG PiNHEiro dE oliVEira, 
ST PM rG 11887, cPf 169.706.832-49, Mf 338999501, MoToriSTa do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.000,00 (Três Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.000,00 (Três Mil reais) na 339030 
(Mat. consumo).
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, 27 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: 790029
Portaria N°055/2022-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 Mário oBErTo doS SaNToS MElo, caP PM 
rG 8296, cPf 211.572.432-15, Mf 337682601, cHEfE do fiNaNcEiro E 
orÇaMENTário do faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 
4.000,00 (Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo 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, 27 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: 789980
Portaria N°054/2021-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 Marcio cUNHa GoMES, Tc PM rG 24975, cPf 
252.186.382-34, Mf 56749301, chefe de Seção de fundos Vinculados do 
faSPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro 
Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática 
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, 27 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: 789953

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 068 /2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: Por ter que 
seguir, a serviço do faSPM, para dar continuidade com os credenciamentos 
nos municípios da região, no período de 26 a 30 de abril de 2022. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: 
Santo antônio do Tauá, Vigia, capitão Poço e Tomé açu/Pa, 05 diárias 
de alimentação e 04 diárias de pousada na categoria “B”; Servidores: 
caP adEMar da coNcEiÇÃo GoMES; cPf: 088.356.402-53, no Valor: 
r$ 1.305,63; SGT carMEN EUNicE MoUra PalHa da SilVa; cPf: 
292.294.992-34, no Valor r$ 1.186,92; cB adalEia do aMaral PiNTo; 
cPf: 332.419.962-04, no Valor r$ 1.139,40; Sd iSraEl dE MoUra SErra 
fiGUEirEdo; cPf: 521.772.462-53, no Valor r$ 1.139,40. ordENador: 
raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 790423
Portaria Nº 067/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade deste faSPM, realizar a condução em segurança dos artigos 
militares, correlatos e kits de fraldas, tendo em vista o início do curso 
de formação de praças- cfP. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Belém-Pa, no período de 28 a 
30 de abril de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação e 02 
diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidor: Sd Karla NaYaNa SalES 
PaES; cPf: 000.727.822-50, no Valor: r$ 633,00; Sd Mara cardoSo 
doS PaSSoS; cPf: 947.260.192-87, no Valor: r$ 633,00. ordENador: 
raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 
(ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 790374
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 112/diÁria/cedec de 26 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, SGT QBM oZiEl MoraES da SilVa e SGT QBM roNildo aN-
dradE dE aNdradE, 01 (uma) diária de alimentação para cada, per-
fazendo um valor total de r$ 422,02 (QUaTrocENToS E ViNTE E doiS 
rEaiS E doiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de Paragominas-Pa 
para o município de dom Eliseu/Pa, na região de integração do rio capim 
e com diárias do grupo B, no dia 22 de abril de 2022, a serviço da coorde-
nadoria 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: 790035
Portaria Nº 113/diÁria/cedec de 26 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: SUB TEN QBM JoEl dE JESUS SilVa e 
cB QBM iSaQUE loBaTo MarQUES 02 (duas) diárias de alimentação e 
01 (uma) diária de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 
775,44 (SETEcENToS E SETENTa E ciNco rEaiS E QUarENTa E QUaTro 
cENTaVoS), por terem seguido viagem de redenção-Pa para o município 
de água azul do Norte/Pa, na região de integração do araguaia e com 
diárias do grupo B, no período de 24 a 25 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: 790039
Portaria Nº 114/diÁria/cedec de 26 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: cB QBM alEXaNdrE daS NEVES aN-
SElMo e cB QBM adriaNo SoUZa da rocHa 04 (quatro) diárias de 
alimentação e 03 (três) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 1.772,40 (UM Mil, SETEcENToS E SETENTa E doiS rEaiS E 
QUarENTa cENTaVoS), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o 
município de cachoeira do arari/Pa, na região de integração do Marajó e 
com diárias do grupo B, no período de 26 a 29 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: 790042

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 688/2022-GaB/dGPc/aUtoriZaÇÃo
Belém, 22 de abril de 2022
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/466485, 
em que consta a solicitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública 
- Secretaria de Gestão de Ensino em Segurança Pública, quanto a autori-
zação para prorrogação da mobilização do servidor JoÃo alBErTo MaciEl 
dE SoUSa, investigador de Polícia civil, Matrícula nº 5233151 para a re-
ferida Secretaria,

r E S o l V E: i - aUToriZar a prorrogação da mobilização do servidor 
JoÃo alBErTo MaciEl dE SoUSa, investigador de Polícia civil, Matrícula 
nº 5233151, para a Secretaria de Gestão de Ensino em Segurança Pública - 
SEGEN, pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem ônus 
para esta instituição policial, a contar de 02/07/2022 até 01/07/2023;
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: 790070

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 004/2022 – Pad/reVisÃo/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 04 de abril de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo:  o requerimento subscrito pelo ex-servidor GErSoN Pi-
NHEiro da SilVa, protocolado sob o nº 2020/1051755, por meio do qual 
solicita a rEViSÃo do Processo administrativo disciplinar nº 007/2015-
dGPc/Pad, que culminou com sua demissão do serviço público, por meio 
de ato Governamental;
coNSidEraNdo:  os termos do artigo 229 da lei 5.810/94, que prevê que 
o processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, quando houver 
fatos novos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do punido 
ou a inadequação da penalidade aplicada.
r E S o l V E:
i – concordar com a Manifestação Jurídica nº 054/2022-coNJUr/Pc-Pa, 
que sugeriu o deferimento do pedido;
ii – coNSTiTUir, com base no que dispõe o artigo 229, da lei nº 5.810, 
de 24/01/1994, a coMiSSÃo rEViSora composta pelos servidores oTTo 
HENriQUE diaS WirTZ, iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro – delega-
dos de Polícia civil, e Maria ofÉlia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia 
civil, sob a presidência do primeiro, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, 
proceder à rEViSÃo do Processo administrativo disciplinar nº 007/2015-
dGPc/Pad, em relação ao ex-servidor GErSoN PiNHEiro da SilVa, asse-
gurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão revisora terá dedicação exclusiva aos traba-
lhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria-Geral da Polícia civil e à diretoria de administração, para 
que adotem as necessárias providências ao cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 008/2022-Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 31 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc.
coNSidEraNdo  a instauração do iPl nº 00139/2021.100107-9 – d.P. 
Porto de Moz, cuja cópia foi encaminhada a esta corregedoria-Geral por 
meio do PaE nº 2021/1359669, que apura irregularidade, em tese, atribuí-
da ao servidor investigador S. a. o. d. S. – matrícula nº 5859166.
coNSidEraNdo  que os fatos constantes nos referidos autos de iPl, atri-
buídos ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de condutas 
que, em tese, configuram ilícito administrativo, mediante a instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar, a fim de proceder à fiel apuração dos 
fatos, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusado o servidor investigador S. a. o. d. S. – matrícula nº 5859166, 
pela prática, em tese, da conduta acima descrita que, se comprovada, 
constitui transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos Xiii, XXV, 
XXXiV, XXXV e XXXiX, da lei complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores carMEN SUElY SoUZa da SilVa, oTTo HEN-
riQUE diaS WirTZ – delegados de Polícia civil e Maria ofÉlia alBaNo 
BaiMa – Escrivã de Polícia civil, para, através de Processo administrativo 
disciplinar, sob a presidência da primeira e em comissão, apurarem, no 
prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações citadas contra o servidor 
em questão, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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Portaria Nº 009/2022 – Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 31 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc.
coNSidEraNdo  o teor da decisão judicial na ação cautelar por ato de im-
probidade administrativa nº 0800294-02.2022.8.14.0125, subscrito pelo 
Juiz da comarca de São Geraldo do araguaia/Pa (PaE 2022/288380), em 
face do servidor investigador G. S. M. – matrícula nº 5940356, após notícia 
do fato que apurou possível violência institucional, tendo como vítima a 
jovem J. S. r., quando do seu comparecimento na delegacia de Polícia civil 
daquele Município, para registrar o crime de estupro;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes nos referidos autos, atribuídos ao 
servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de conduta que, em tese, 
configura ilícito administrativo, mediante a instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, a fim de proceder à fiel apuração dos fatos, assegurando-
lhe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusado o servidor investigador G. S. M. – matrícula nº 5940356, pela 
prática, em tese, da conduta acima descrita que, se comprovada, constitui 
transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos  XXXiV e XXXiX, da 
lei complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores SiMoNE EdoroN MacHado araÚJo, cYN-
THia dE fáTiMa dE SoUZa ViaNa, delegadas de Polícia civil e PaUlo 
EdUardo VaZ BENTES – Escrivão de Polícia civil, para, através de Proces-
so administrativo disciplinar, sob a presidência da primeira e em comissão, 
apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações citadas con-
tra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria-Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 010/2022 – Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 04 de abril de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc.
coNSidEraNdo  o teor das ocorrências policiais nº 1115/2022 – 1ª dP/
Pcdf e nº 1783/2021-0 – 5ª dP/Pcdf (PaE 2022/283709), e o registro de 
atividade Policial nº 037599-2022 – 1º Batalhão de Polícia Militar do dis-
trito federal (PaE 2022/342513), que relatam a conduta reprovável con-
cernente a possíveis irregularidades ocorridas em Brasília-df, atribuídas ao 
investigador G. H. d. a. S. – matrícula nº 5950849;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes nas referidas ocorrências atri-
buídos ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de conduta 
que, em tese, configura ilícito administrativo, mediante a instauração de 
Processo administrativo disciplinar, a fim de proceder à fiel apuração dos 
fatos, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusado o investigador G. H. d. a. S. – matrícula nº 5950849, pela prá-
tica, em tese, da conduta acima descrita que, se comprovada, constitui 
transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos Xi  e XXXiX, da lei 
complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida, lEoMar 
NarZila MaUÉS PErEira – delegadas de Polícia civil, e JoSÉ GUilHErME 
da SilVa NaSciMENTo JÚNior – Escrivão de Polícia civil, para, através 
de Processo administrativo disciplinar, sob a presidência da primeira e em 
comissão, apurarem, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, as acusações 
citadas contra o servidor em questão, assegurando-lhe os princípios cons-
titucionais do contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 011/2022 – Pad/iNstaUraÇÃo/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 07 de abril de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc.
coNSidEraNdo  os termos dos ofícios nº 051/2022-MP/PJNT, 
de 01/02/2022 (PaE 2022/226920), nº 070/2022-MP/PJNT, de 
10/02/2022 (PaE 2022/261385), nº 103/2022-MP/PJNT, de 03/03/2022 
(PaE 2022/321766), e nº 115/2022-MP/PJNT, de 09/03/2022 (PaE 
2022/335712), todos subscritos pela Promotora de Justiça de Nova Tim-

boteua/Pa, por meio dos quais comunica a inércia do delegado de Polícia 
daquele Município que deixou de atender as requisições ministeriais, e re-
quisita providências para apurar condutas irregulares atribuídas ao servi-
dor delegado a. d. S. l. – matrícula nº 5940539;
coNSidEraNdo  que os fatos constantes nos expedientes referidos atri-
buídos ao servidor, ensejam a necessidade de apurar a prática de conduta 
que, em tese, configura ilícito administrativo, mediante a instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar, a fim de proceder à fiel apuração dos 
fatos, assegurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa;
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar, com fulcro no 
que dispõe o artigo 91, da Lei Complementar nº 022/94, figurando como 
acusado o servidor delegado a. d. S. l. – matrícula nº 5940539, pela 
prática, em tese, da conduta acima descrita que, se comprovada, constitui 
transgressão disciplinar prevista no artigo 74, incisos Vii, XVii,  XXXiX e 
Xli, da lei complementar nº 022/94;
ii – dESiGNar os servidores lENa JaNNE BoTElHo dE alMEida, lEoMar 
NarZila MaUÉS PErEira e GUSTaVo JoSE foNTENElE BarrEira – dele-
gados de Polícia civil, para, através de Processo administrativo disciplinar, 
sob a presidência da primeira e em comissão, apurarem, no prazo de 60 (ses-
senta) dias úteis, as acusações citadas contra o servidor em questão, asse-
gurando-lhe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
iii – deliberar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente às autoridades e 
Órgãos da administração Pública, ou proceder a diligências indispensáveis 
à instrução processual;
iV – À corregedoria-Geral da Polícia civil e às diretorias de administração e 
de recursos Humanos para que adotem as providências de estilo ao pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 010/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 21 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 003/2022-cPad, de 21/02/2021, 
por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Pro-
cesso administrativo disciplinar nº 025/2021, de 17/12/2021, publicado 
no doE 34.810 de 27/12/2021, que apura a infração atribuída ao servidor 
investigador a. a. a. – matrícula nº 5129958;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 025/2021, de 17/12/2021, publicado no doE 34.810 de 
27/12/2021, a contar de 24/03/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 011/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 18 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 002/0022/2021-cPad, de 
17/03/2022, subscrito pela Presidente da comissão, delegada iSoMarY 
aNdradE rEGiS MoNTEiro, por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE 
PraZo para conclusão do Processo administrativo revisional nº 002/2022, 
de 18/01/2022, publicado no doE 34.846, de 28/01/2022, para revisar 
a decisão exarada por meio do Processo administrativo disciplinar nº 
485/1990-dGPc/Pad, que culminou com a demissão do serviço público, 
por meio de ato Governamental, dos então servidor dorialdo dE alMEi-
da BElÉM;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a con-
clusão do Processo administrativo revisional 002/2022, de 18/01/2022, 
publicado no doE 34.846, de 28/01/2022, a contar de 29/04/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 012/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 24 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc.
coNSidEraNdo:  os termos do ofício nº 004/2022-cPad/cG/Pc-Pa, 
de 23/03/2022, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
035/2012, de 12/12/2012, publicado no doE 32.308 de 28/12/2012, 
que teve o sobrestamento revogado por meio da Portaria 095/2021, de 
20/12/2021, publicado no doE 34.773, de 23/11/2021, tendo em vista a 
necessidade de realizar diligências necessárias à instrução do processo, em 
relação ao servidor Motorista M. c. S. – matrícula 5619394;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelos servidores oTTo HENri-
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QUE dia WirTZ, cafrMEN SUElY SoUZa da SilVa – delegados de Polícia 
civil, e Maria ofElia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, respecti-
vamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos trabalhos 
apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo disciplinar 
nº 035/2012, de 12/12/2012, publicado no doE 32.308 de 28/12/2012, 
que teve o sobrestamento revogado por meio da Portaria 095/2021, de 
20/12/2021, publicado no doE 34.773, de 23/11/2021, conforme precei-
tua o artigo 96, da lei complementar nº 022/94 e alterações, até o tér-
mino dos trabalhos;
ii – À corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 013/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 004/2022-cPad, de 21/03/2022, 
por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Pro-
cesso administrativo disciplinar nº 026/2021, de 17/12/2021, publicado 
no doE 34.810 de 27/12/2021, que apura a infração atribuída ao servidor 
investigador r. a. S. N. – matrícula nº 54191333;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 026/2021, de 17/12/2021, publicado no doE 34.810 de 
27/12/2021, a contar de 24/03/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 014/2022-Pad/diVersos-dG/Pc-Pa.
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil), etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício Nº 005/2022-cPad, de 21/03/2022, 
por meio do qual solicita ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Pro-
cesso administrativo disciplinar nº 024/2021, de 17/12/2021, publicado 
no doE 34.810 de 27/12/2021, que apura a infração atribuída ao servidor 
investigador r. a. S. N. – matrícula nº 54191333;
r E S o l V E:
i – conceder 60 (sessenta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para a 
conclusão do Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da 
PorTaria Nº 024/2021, de 17/12/2021, publicado no doE 34.810 de 
27/12/2021, a contar de 24/03/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº 015/2022-Pad/diVersos/dG/Pc-Pa.
Belém/Pa, 07 de abril de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94 (lei orgânica da Polícia civil) etc.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 004/2022-cPad/cG/Pc-Pa, 
de 07/04/2022, por meio do qual solicita rEdESiGNaÇÃo da comissão 
Processante para a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
025/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no doE 34.810 de 
27/12/2021, tendo em vista a necessidade de realizar diligências neces-
sárias à instrução do processo, em relação ao servidor investigador a. a. 
a. – matrícula nº 5129958;
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar a coMiSSÃo, composta pelas servidoras carMEN SUElY 
SoUZa da SilVa, iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro – delegadas de 
Polícia civil, e Maria ofElia alBaNo BaiMa – Escrivã de Polícia civil, 
respectivamente Presidente e Membros, a fim de dar continuidade aos tra-
balhos apuratórios, visando à conclusão do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 025/2021-Pad/dG/Pc-Pa, de 17/12/2021, publicado no doE 
34.810 de 27/12/2021, conforme preceitua o artigo 96, da lei comple-
mentar nº 022/94 e alterações, até o término dos trabalhos;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  012/2022-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 24 de março de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 002/2022-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
18/03/2022, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada carMEN SUElY SoUZa da SilVa, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 

pela PorTaria Nº 005/2022- Pa/dG/Pc-Pa de 10/02/2022, publicado no 
doE nº 34.865, de 15/02/2022, com o intuito de apurar o ato de bravura 
atribuído ao servidor delegado T. d. c. K. – matrícula 57233637.
r E S o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
005/2022- Pa/dG/Pc-Pa de 10/02/2022, publicado no doE nº 34.865, de 
15/02/2022, a contar de 31/03/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  013/2022-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 13 de abril de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 002/2022-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
05/04/2022, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, dele-
gada carMEN SUElY SoUZa da SilVa, por meio do qual solicita Prorro-
GaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, instaurado 
pela PorTaria Nº 008/2022- Pa/dG/Pc-Pa de 08/03/2022, publicado no 
doE nº 34.893, de 15/03/2022, com o intuito de apurar o ato de bravura 
atribuído à servidora delegada r. G. S. B. – matrícula 5917088.
r E S o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
008/2022- Pa/dG/Pc-Pa de 08/03/2022, publicado no doE nº 34.893, de 
15/03/2022, a contar de 28/04/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
Portaria Nº  014/2022-Pa/diVersos/dG/Pc-Pa
Belém-Pa, 13 de abril de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º, da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo: os termos do ofício nº 003/2022-cPPad/dG/Pc-Pa, de 
07/04/2022, subscrito pela Presidente do Processo administrativo, de-
legada iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro, por meio do qual solicita 
ProrroGaÇÃo dE PraZo para conclusão do Processo administrativo, ins-
taurado pela PorTaria Nº 007/2022- Pa/dG/Pc-Pa de 25/02/2022, publi-
cado no doE nº 34.893, de 15/03/2022, com o intuito de apurar o ato de 
bravura atribuído ao servidor delegado f. d. S. r. – matrícula 57233505.
r E S o l V E:
i – conceder 30 (trinta) dias de ProrroGaÇÃo dE PraZo, para con-
clusão do Processo administrativo, instaurado por meio da PorTaria Nº 
007/2022- Pa/dG/Pc-Pa de 25/02/2022, publicado no doE nº 34.893, de 
15/03/2022, a contar de 28/04/2022;
II – À Corregedoria Geral da Polícia Civil, a fim de que adote as providên-
cias de alçada para o cumprimento do presente ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegado WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado-Geral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 790030
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 040/2022-Pc/Pa-PMs
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Soure cNPJ nº 05.133.863/0001-50.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar apoio 
às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para emissão de 
carteira de identidade aos cidadãos residentes no município de Soure.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 27/04/2022.
Processo nº 2021/930404.
Prefeito: carlos augusto de lima Gouvea. Prefeito do município de Soure.
Endereço: Segunda rua, nº 281, Bairro: centro, cEP: 68.870-000, Soure/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 041/2022-Pc/Pa-PMVX
Partes: Polícia civil do Estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu cNPJ nº 34.887.935/0001-53.
Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando dar 
apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Vitória do Xingu.
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação.
foro: Belém-Pa.
data da assinatura: 27/04/2022.
Processo nº 2021/839984.
Prefeito: Marcio Viana rocha. Prefeito do Município de Vitória do Xingu.
Endereço: avenida Manoel félix de farias, s/nº, Bairro: centro, cEP: 
68.383-000, Vitória do Xingu/Pa.
ordenador: Walter resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 790015
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POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 677/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
iSlaN SalES QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5955861/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: QUaTro BocaS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/04/2022 a 08/04/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 643/ 2022
GlEidSoN alVES PaNToJa
MaTrÍcUla: 57221229/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
NaTaNaEl PiNTo dE carValHo NETo
MaTrÍcUla: 80028390-1
carGo: Perito criminal
cidadE: MarUdá - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 18/03/2022
oBJETiVo: atender a requisição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 622/ 2022
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: rEdENÇÃo - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 27/03/2022 a 29/03/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 548/ 2022
doUGlaS HENriQUE dUQUE SilVa
MaTrÍcUla: 5958502/1
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 09 1/2 (Nove e meia) PErÍodo: 01/04/2022 a 10/04/2022
oBJETiVo: ficar a disposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 790339
Portaria N°. 604/ 2022
EliETE PErEira dE carValHo
MaTrÍcUla: 5833906/1
carGo: Perito criminal
JoSUÉ MaToS GUErrEiro
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
lEoNardo JoSÉ fiGUEira ParadEla cic: 379.869.102-91
MaTrÍcUla: 5843405/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 22/02/2022
oBJETiVo: Participar de equipe perícial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 671/ 2022
BiaNca dElaMarE PaSSiNHo alcÂNTaTa
MaTrÍcUla: 55587736/3
carGo: Perito criminal
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 18/04/2022
oBJETiVo: Participar na operação semana santa .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 613/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
EdSoN BaTiSTa liMa cic: 644.321.812-49
MaTrÍcUla: 5955839/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElTErra - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 11/02/2022 a 14/02/2022
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 526/ 2022
aNdrÉ MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5955561
carGo: auxiliar operacional

JEaNdErSoN carloS BriTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5941286
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 18/04/2022
oBJETiVo: operação semana santa .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 790347
Portaria N°. 520/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 14/04/2022 a 18/04/2022
oBJETiVo: Participar de operação semana santa.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 652/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
iSlaN SalES QUEiroZ
MaTrÍcUla: 5955861/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: QUaTro BocaS - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 05/04/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 655/ 2022
WaldiNEY BraNdÃo loPES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5832187/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/03/2022 a 29/03/2022
oBJETiVo: Visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 790355
Portaria N°. 680/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/04/2022 a 07/04/2022
oBJETiVo: auxiliar na necropsia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 688/ 2022
HErcUlES foNSEca MoraES
MaTrÍcUla: 5958523/1
carGo: Perito criminal
lUcaS BrYaN SalViaNo riBEiro
MaTrÍcUla: 5955881
carGo: auxiliar operacional
YUrE dE SoUSa liMa cic: 990.044.612-72
MaTrÍcUla: 5920444/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: Vila dE SÃo PEdro - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/04/2022 a 10/04/2022
oBJETiVo: rEaliZar local dE criME..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 679/ 2022
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira cic: 929.217.107-06
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MaracaNÃ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/04/2022 a 02/04/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 667/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
EdSoN BaTiSTa liMa cic: 644.321.812-49
MaTrÍcUla: 5955839/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: NoVo ProGrESSo - Pa
diáriaS: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/03/2022 a 15/03/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEicUlar..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 790272
Portaria N°. 690/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
SilVio caSSio da SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
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cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/04/2022 a 12/04/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 569/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
roBSoN WENdEl doS PraZErES cUNHa
MaTrÍcUla: 5958542/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BrEVES - Pa
diáriaS: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 22/03/2022 a 30/03/2022
oBJETiVo: realiza perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 629/ 2022
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa
MaTrÍcUla: 5914930
carGo: Gerente
cidadE: MoSQUEiro - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 21/04/2022 a 25/04/2022
oBJETiVo: operação tiradentes.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 454/ 2022
HErcUlES foNSEca MoraES
MaTrÍcUla: 5958523/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 13/04/2022 a 20/04/2022
oBJETiVo: realizar perícias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 790279
Portaria N°. 628/ 2022
JoÃo PiNHEiro da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 5955864
carGo: Motorista
Marcia HElENa oliVEira rodriGUES
MaTrÍcUla: 57188650/1
carGo: Técnico em Enfermagem
cidadE: BaiÃo - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 07/04/2022 a 09/04/2022
oBJETiVo: realizar atividades administrativas.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 698/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/04/2022 a 19/04/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 704/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: N. ESPEraNÇa Piriá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/03/2022 a 04/03/2022
oBJETiVo: realizar remoção cadaverica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 670/ 2022
cHarlEilaN dE oliVEira SaNToS
MaTrÍcUla: 5908453
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/04/2022
oBJETiVo: Entregar materiais.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 790283
Portaria N°. 668/ 2022
alEXaNdrE fErrEira
MaTrÍcUla: 5843430/1
carGo: Perito criminal
cidadE: caPiTÃo PoÇo - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 20/03/2022 a 23/03/2022
oBJETiVo: realizar perícia técnica .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 682/ 2022
THiaGo dE oliVEira alEXaNdriNo
MaTrÍcUla: 5963383
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 05/04/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 673/ 2022
HalEN oHaNa rocHa oliVEira
MaTrÍcUla: 5923905/2
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/03/2022 a 29/03/2022
oBJETiVo: Participar do treinamento do sistema pericia net.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 674/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/04/2022
oBJETiVo: realizar pericias.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 790329

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1485/2022-daF/cGP, de 20 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/470371;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio robson cascaes dantas, matrícula nº 57217207 /2, no cargo de 
agente de fiscalização de Trânsito, lotado na dTo/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a suprir despesas emergenciais 
de pronto pagamento decorrente das atividades diárias de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no municipio de Salinópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04 à 18/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 1486/2022-daF/cGP, de Belém, em 20 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/465090;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Gis-
laine Teles avelino Nadler, matrícula nº 5946800 /1, no cargo de Gerente, 
lotado na cirETraN de Medcilândia.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM Mil rEaiS) e destina-se a suprir despesas emergenciais de 
pronto pagamento no municipio de Medicilândia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 1478/2022-daF/cgp , Belém 20 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/473672;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Alenquer, no período de 21/04 a 25/04/2022, a fim de 
realizar suporte técnico em informática na Banca itinerante de 2ª e 3ª fase 
de cNH no referido município.

nome matricula

francisco Pereira lago Neto 8000506/3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1484/2022-daF/cGP, Belém, em 20 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/469852;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Waldir fernando accarino Grobério, matrícula nº 5169593 /3, no cargo de 
agente de fiscalização de Trânsito, lotado na dTo/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
400,00 (QUaTrocENToS rEaiS) e destina-se a suprir despesas emergen-
ciais de pronto pagamento decorrente das atividades diárias de fiscalização 
de trânsito desenvolvidas no municipio de Tailandia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-200,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 04 à 18/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 1471/2022-daF/cgp,Belém 20 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.coNSidEraNdo a solicitação de 
concessão de diária constante no Processo nº 2022/457049;
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 Tucuri 
para o município de Pacajá, no período de 29/04 à 02/05/2022, a fim de 
realizar exame teórico e prático na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
Gilbert da costa campelo 57175846 /2

cádimo lopes Silva 5858704 /2
Edna rodrigues alves 55588506 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1459/2022-daF/cGP, Belém, em 20 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/453294;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
izabel cristina freitas frazão, matrícula nº 5959072 /1, no cargo de as-
sessora, lotado na dHcrV/cHc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
200,00 (dUZENToS rEaiS) e destina-se a suprir despesas de transporte 
no municipio de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/04 à 03/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 1458/2022-daF/cGP, Belém, em 20 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/456851;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Thalita deboran Sucupira ferreira, matrícula nº 5812488 /2, no cargo de 
vistoriador, lotado na cirETraN de castanhal.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
50,00 (ciNQUENTa rEaiS) e destina-se a suprir despesas de transporte no 
municipio de São Miguel do Guamá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-50,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02 à 27/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Portaria Nº 1417/2022-daF/cgp, Belém, 19 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/383226;
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 roNdoN do Pará – 02/05 à 27/05/2022, 
a fim de realizar atendimento e concluir processos veiculares no referido 
município.

nome matricula
Herbeth luiz do Nascimento dias 57175927 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1391/2022-daF/cgp, Belém, 14 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/436538;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Uruará no período 09/05 à 03/06/2022, a fim 
de acompanhar as obras que estão acontecendo nos referidos municipios.

nome matricula
Ursula alves Nascimento 57195462 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1428/2022-daF/cgp , Belém, 19 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/460876;
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 Acará no período de 05 à 18/05/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, acompa-
nhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga 
na balança localizada no KM 0 da rodovia Pa-155, bem como cumprir cro-
nograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Max Sidney Benigno Monteiro 5681898 /1

Nei Eduardo Trindade do rosário 57193274 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1375/2022-daF/cgp, Belém, 13 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/433179;
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 os municípios de colares – 25/04 à 28/04/2022,Tomé-açú 
– 29/04 à 02/05/2022, acará – 03/05 à 05/05/2022, Tailândia/Belém – 
06/05 à 09/05/2022 , fim realizar fiscalização nos municipios acima cita-
dos, onde foram realizados serviços especializados de recuperação, am-
pliação e implantação de sinalização viária horizontal e vertical e serviços 
de obras civis.

nome matricula

Natasha duarte costa 5947356 /1

lorena da Silva Bahia 80845536 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1426/2022-daF/cgp, Belém, 19 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/458776;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ACARÁ – 05/05 à 18/05/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização de trânsito no referido município
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nome matricula
daniel Souza campelo 57190500 /2

Marcus césar rodrigues Moraes 57189262 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1429/2022-daF/cgp, Belém, 19 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/461171;
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 04 à 17/05/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículos, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos 
de carga na balança localizada no KM 14 da rodovia Pa-483, bem como 
cumprir cronograma de ações estabelecidas pela dTo.

nome matricula
Mauro clovis Gomes da Silva 57227318 /1

Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1425/2022-daF/cgp, Belém, 19 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/449111;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E dUaS E MEia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de roNdoN do Pará – 06/06 à 07/06/2022, 
MaraBá – 08/06 à 14/06/2022, iTUPiraNGa – 15/06 à 21/06/2022, SÃo 
GERALDO DO ARAGUAIA/BELÉM – 22/06 à 28/06/2022, a fim de oferecer 
orientação, habilitação, instrumentalização e formação de multiplicadores 
para proceder a avaliação de desempenho dos servidores.

nome matricula
Tatianne Brito lima 57195467 /1

carmen lúcia amaral de oliveira 80845675 /1
Sílvio Martins Borges 54189194 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1422/2022-daF/cgp, Belém, 19 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/458777;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 04/05 à 17/05/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
roberta rossy da Silva franco da costa 57193812 /2

iolete Maria dos Santos anderson 54191814 /3
Shirley alessandra Soares castanheira 57226458 /1

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289 /1
alcir ferreira Quadros 57227594 /1

francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391 /1
adenor de Jesus Guedes 54186678 /3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1390/2022-daF/cgp, Belém, 14 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/419574;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de treze e e meia (13 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Salinópolis – 25/04/2022, capanema/Belém 
– 26 à 29/04/2022, capanema/Belém – 02 à 06/05/2022, Salinópolis – 
09/05/2022, Capanema/Belém - 10 à 13/05/2022, a fim de acompanhar 
as obras que estão acontecendo nos referidos municipios.

nome matricula
Valdir de Sousa Moura Júnior 57189512 /1

Jefferson Roberto Morais Modesto 80845409 /1
Marina Botelho Jaime 57176566 /1

fernando Jorge do carmo 55588473 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 1409/2022-daF/cgp, Belém, 18 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/458697;
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 Salinópolis no período de 05 à 18/05/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
luana aline cardoso leitão 54192725 /2
inaldo carlos costa araujo 57211166 /2
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089 /1

Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691 /1
luis antonio Pinheiro cardoso 57230582 /1

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219 /2
Sávio Marcelo oliveira Henriques 57226858 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1398/2022-daF/cgp, Belém, 18 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/458771;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SANTA BÁRBARA – 05/05 à 18/05/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

rogério Barbosa ferreira 57226724 /1
idenil rocha de almeida 54184449 /2

Madson José alves de oliveira 57200235 /1
luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
Pedro afonso rey Guimarães 57214892 /1

Ellen Monteiro Barros 57232978 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1410/2022-daF/cgp, Belém, 18 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/458770;
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 Barbara no período de 05 à 18/05/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
denise de Souza Matos 57176007 /3

Jammerson ferreira lopes 57227487 /1
Ely Moraes anselmo 57227280 /1

francisca Morais da Silva 57201682 /2
Gilsiley ferreira e ferreira 57209068 /1

Walisson Pedro Pereira de Souza 57226730 /1
anderson Bahia da Silva 57225847 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1411/2022-daF/cgp, Belém, 18 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/458698;
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 Salinópolis no período de 05 à 18/05/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento ao planejamento de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3

Gleydson Monção araújo 57201966 /1
Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2

João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492 /1

Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1
liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 1402/2022-daF/cgp, Belém, 18 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/437494;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de dezenove e meia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores baixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Tomé-açú – 09 à 11/05/2022, capitão 
Poço – 12 à 14/05/2022, Paragomina – 15 à 17/05/2022, rondon do Pará 
– 18 à 20/05/2022, Ulianópolis – 21 e 22/05/2022, dom Elizeu – 23 à 
25/05/2022, Mãe do Rio/Belém – 26 à 28/05/2022, a fim de realizar es-
tudo de reclassificação ou implantação de CIRETRANS/Postos e Avançados 
nas regiões de integração do Estado, para auxiliar na gestão de dETraN/Pa.

nome matricula
carmen lúcia amaral de oliveira 80845675 /1

Mara lúcia da Silva Souza 2010399 /1
Sílvio Martins Borges 54189194 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1400/2022-daF/cgp, de 18 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/452384;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diária aos servido-
res baixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Primavera – 25 à 27/05/2022, Quatipuru/Belém – 28 
à 30/05/2022, a fim de realizar levantamento de necessidades e acompa-
nhamento dos serviços de fiscalização eletrônica (Radares) nas regiões de 
integração do rio caeté na Pa -446.

nome matricula
ivan campos Bezerra 3261891 /1

orivaldo castro dos Santos 3262057 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1346/2022-daF/cgp, de 13 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/430380;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Salinópolis nos períodos de 26/04 à 30/04/2022, 
02/05 à 07/05/2022, 09/05 à 14/05/2022, a fim de realizar Instrução de 
Processo adminstrativo disciplinar -Pad.

nome matricula
antonio fernando Pinheiro de lima Júnior 80845479/1

luna Neruda antunes fonseca 57201163 /2
Maria Solene Viana cruz de Paula 80845406 /1

Paulo roberto Mendes Martins 3262138 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 790163

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1496/2022-daF/cgp, Belém, 22/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/482203;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte nove e meia (29 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Santarém, no período de 15/05 a 13/06/2022, 
a fim de atender a demanda da Diretora Geral quanto a organização do 
arquivo da cirETraN do referido municipio.

nome matricula

Valnice Maciel de almeida 57188884 /1

flávio corrêa Sodré filho 57176577 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 790335

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0572/2022-cGP/seaP 
Belém, 28 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 6619/2021-cGP/
SEaP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por 
igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdESiGNar a comissão composta por BrUNo coSTa PiNHEi-
ro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, funcional: 5464285 – Membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS, funcional: 57201800 – Membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das Sindicâncias administrativas investigativas nº 6622 e 
6626/2021-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 JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, fun-
cional: 57218644 – Membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
da Sindicância administrativa investigativa nº 6669/2022-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

Protocolo: 790456
Portaria Nº 0571/2022-cGP/seaP 
Belém, 28 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 111, §4º, da lei Estadual n.º 
8.972/2020, segundo o qual o prazo para conclusão do procedimento, com 
decisão final da autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte) dias úteis, 
admitida prorrogação por igual período, uma única vez, em face de cir-
cunstâncias excepcionais, devidamente motivada;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STf, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em Mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar as Portarias abaixo relacionadas:
- 1552/2021-cGP/SEaP, de 03/11/2021, publicada no doE nº 34.757, 
de 05/11/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6421/2021-cGP/SEaP;
- 1553/2021-cGP/SEaP, de 03/11/2021, publicada no doE nº 34.757, 
de 05/11/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6422/2021-cGP/SEaP;
- 1554/2021-cGP/SEaP, de 03/11/2021, publicada no doE nº 34.757, 
de 05/11/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6423/2021-cGP/SEaP;
- 1555/2021-cGP/SEaP, de 03/11/2021, publicada no doE nº 34.757, 
de 05/11/2021, referente à Sindicância administrativa disciplinar nº: 
6424/2021-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 790452
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Portaria Nº 0573/2022-cGP/seaP 
Belém, 28 de abril de 2022.
coNSidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rESolVE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0442/2022-cGP/SEaP, de 04/04/2022, publicada no doE nº 34.923, 
de 06/04/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6879/2022-cGP/SEaP;
- 0443/2022-cGP/SEaP, de 04/04/2022, publicada no doE nº 34.923, 
de 06/04/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6880/2022-cGP/SEaP;
- 0444/2022-cGP/SEaP, de 04/04/2022, publicada no doE nº 34.923, 
de 06/04/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6881/2022-cGP/SEaP;
- 0445/2022-cGP/SEaP, de 04/04/2022, publicada no doE nº 34.923, 
de 06/04/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6882/2022-cGP/SEaP;
- 0446/2022-cGP/SEaP, de 04/04/2022, publicada no doE nº 34.923, 
de 06/04/2022, referente à Sindicância administrativa investigativa nº: 
6883/2022-cGP/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 790454

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1133/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 26 de aBriL de 2022.
Nome: JUliETTE NaYaNa Sa dE aBrEU Naiff, Matrícula nº 55588810/3; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Maternidade
Período: 21/04/2022 a 17/10/2022 (180) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 790110

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Portaria Nº 017/2022- caVs/dGP
Belém, 27 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/21- GaB.SEaP, de 08 de 
junho de 2021.
rESolVE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso XiV c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa SaÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:
Nº- Nome – Matrícula – lotação - Período
01 – Hermano anacleto duarte – 5782554 – cTMM – 31/01/2022 a 
30/05/2022.
02 – italo roberto Souza correa – 5952385 – dEc – 19/04/2021 a 
24/04/2021.
03 – José isaac cohen dias – 43184 – craSHM – 30/11/2021 a 29/05/2022.
04 – Margarethe de freitas correa - 57213720 – PEM iii – 18/08/2021 a 
01/10/2021.
05 - Margarethe de freitas correa - 57213720 – PEM iii – 02/10/2021 a 
30/11/2021.
06 - Margarethe de freitas correa - 57213720 – PEM ii – 01/12/2021 a 
29/01/2022.
07 - Margarethe de freitas correa - 57213720 – PEM ii – 30/01/2022 a 
29/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790267

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 0370/2022-cGP/seaP, de 16/03/2022, 
PUBlicada No doE Nº 34.896, dE 17/03/2022, rEfErENTE À dEciSÃo 
do ProcESSo N° 5726/2020.
oNde se LÊ: “coM coNVErSÃo EM MUlTa”;
Leia-se: “SEM coNVErSÃo EM MUlTa”.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 790461

errata da Portaria Nº: 040/2021- caVs/dGP/seaP de 
21/06/2021 de LiceNÇa de trataMeNto de saÚde, PUBlicada 
No doE Nº: 34.640 dE 15/07/2021.
onde se lê: 23/01/2021 à 26/02/2021
Leia-se: 23/01/2021 a 06/02/2021

Protocolo: 790269

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 01 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 160/2018/seaP
aPoSTilaMENTo do coNTraTo Nº 160/2018/SEaP, ViSaNdo a rETifi-
caÇÃo da doTaÇÃo orÇaMENTária, firMado ENTrE a SEcrETaria dE 
ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária - SEaP E EMPrESa diTroN 
ENGENHaria E iNcorPoraÇÕES EirEli, inscrita no cNPJ/Mf, sob o nº 
03.832.803/0001-09, como contratada, que tem por objeto a EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE coNSTrUÇÃo do MUro E aMPliaÇÃo da árEa dE ViSi-
TaS ÍNTiMaS – crPP iii, na forma abaixo:
a cláusula Nona do contrato passa a ter a seguinte redação:
“cláUSUla NoNa: da diSPoNiBilidadE orÇaMENTária
as despesas decorrentes da execução do objeto correrão a conta do 
Programa de Trabalho: 97.101 03.421.1502.8831, natureza de despesa 
4409092, fonte 0101 (estadual), cujos dados específicos constarão da res-
pectiva Nota de Empenho (NE).”
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa,  27 de abril de 2022.
SaMUElSoN  YoiTi  iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 790398

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°1136/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1° - EXclUir da PorTaria N° 2064/2021- dGP/SEaP/Pa de 
25/08/2021, publicada no doE n° 34.681 de 26/08/2021, clEidiVal Pi-
NHEIRO COSTA, matrícula funcional n° 5911486/3, da Função Gratificada 
de Supervisor de Equipe Penitenciária - GSEP, da lotação na central de 
Triagem Masculina de abaetetuba - cTMabt, em virtude de transferência 
para outra unidade penitenciária, a contar de 11 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790202
Portaria N°1139/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 27 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 228/2021- dGP/SEaP/Pa de 
08/09/2021, publicada no doE n° 34.603 de 09/09/2021, PaUlo aUGUS-
To PaZ do NaSciMENTo, matrícula funcional n° 5170435/1, da função 
Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Manuten-
ção Predial - GSTP, a contar de 01 de maio de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790203
Portaria N°1138/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 27 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 3694/2021- dGP/SEaP/Pa de 
29/12/2021, publicada no doE n° 34.816 de 30/12/2021, Gildo da SilVa 
RAMALHO, matrícula n° 5949532/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
Masculino de Vitória do Xingu - crMVX, a contar de 26 de abril de 2022.
art. 2º - dESiGNar faBio SaNToS da SilVa, matrícula nº 5954383/1, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 27 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790041
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°1137/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 27 de abril de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
art. 1º - EXclUir da PorTaria N° 3432/2021- dGP/SEaP/Pa de 
15/12/2021, publicada no doE n° 34.799 de 16/12/2021, darTaGNaN 
ARAUJO LIMA, matrícula n° 57231264/3, da Função Gratificada de Super-
visor de Equipe Penitenciária - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
Masculino de Vitória do Xingu - crMVX, a contar de 26 de abril de 2022.
art. 2º - dESiGNar JarMES SoUZa SaNToS, matrícula nº 5941994/2, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 27 de abril de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790040
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.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 222/22, de 27.04.2022.
Servidora: lidia Maria rEiS dE SoUSa
Matrícula: 54187943-2
cargo: Técnica em Gestão Pública – aSSiSTENTE Social
cPf: 330.192.902-87
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030......................................... r$ 4.000,00
ordenador de despesa: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior

Protocolo: 790467

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 216 de 27 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE cUlTUra, no uso de suas atribuições le-
gais, 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 cul-
tura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
- o Processo nº 2022/432781, de 08.04.2022;
- os termos do art. 3º § 2º, do decreto Estadual nº 795/20, de 29.05.2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.240, de 01.06.2020.
r E S o l V E:
i - cEdEr, aservidora aNa PaUla SaNTaNa loPES, matrícula nº 57191521-
1, ocupante do cargo de assistente administrativo,àSecretaria de Estado 
de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH/Pa, pelo prazo de até 04 (quatro) 
anos, a contar de 02.05.2022, com ônus para o Órgão cessionário, poden-
do ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 27 de abril de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 789729

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 536/2022
PaE: 2022/456713
objeto: ProJETo “MarÉ cUlTUral” 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, 
YGor fErraZ se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/Pa no dia 02/05/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 552/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00249; 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: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 536/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
536/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 674 de 27 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 
2022/456713.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MarÉ cUl-
TUral”, referente à iN 536/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: as-
sistente administrativo, Setor: TWH,  e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 537/2022
PaE: 2022/307111
objeto: ProJETo “ É dia dE loUVar” no qual os artistas BaNda TEM-
Po dE rESTiTUiÇÃo, BaNda YaSHid, daNiEl WilKEr, dEiVETTH HEN-
riQUE, EliaNa SilVa, laio araUJo E BaNda, EliaNa liMa, MadSoN 
GoMES, roSiValdo alMEida, ValdENir BarroS, SaraH NaBaTE, PaU-
lo cESar se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/PA, no dia 03/05/2022, das 10:00 às 22:00, 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 536/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418703; 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: P&f PirES ProdUÇÕES dE EVENToS, coMErcio E SErViÇo 
lTda, inscrito no cNPJ 27.830.860/0001-09
Valor Total: r$ 132.000,00 
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 537/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 537/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores mod-
ificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 673 de 27 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 
2022/307111.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “É dia dE 
loUVar”, referente à iN 537/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: as-
sistente administrativo, Setor: TWH,  e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
contrato: 011/2022
PaE: 2021/1083382
referente: PE Nº 002/2022 – fcP 
objeto: aquisição de Equipamentos para compor o acervo de 16 unidades 
de bibliotecas pockets que serão implantadas pela fundação cultural do 
Estado do Pará, conforme condições e especificações constantes no Ter-
mo de referência e seus anexos. as 16 (dezesseis) Bibliotecas Pockets 
com estrutura de contêineres serão instaladas em 11 (onze) municípios 
do ESTado do Pará. as quatro primeiras serão instaladas nas cidades 
de: Breves, chaves, Melgaço e Muaná, localizadas na ilha do Marajó. as 
12 (doze) restantes serão instaladas em municípios posteriormente definidos
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato
Valor Total: r$ 1.056.123,20
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.392.1503.8850; Plano 
interno: 103.000.8850c e 103.000.8850E; Elemento de despesa: 339030 
e 449052; fonte de recurso: 0301.
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.
contratada: G S SarMENTo o diSTriBUidora E coMÉrcio dE EQUi-
PaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica EirEli, inscrita no cNPJ 
sob o nº 42.254.594/0001-07, neste ato representado pela Sra. GiZElY 
doS SaNToS SarMENTo oliVEira, portadora da cédula de identidade nº 
4998990 Pc/Pa  e inscrita no cPf nº 021.233.182-56
data de assinatura: 26/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
Portaria Nº 655 de 27 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 
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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 
2021/1083382
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 011/2022, 
com a empresa G S SarMENTo o diSTriBUidora E coMÉrcio dE EQUi-
PaMENToS E SUPriMENToS dE iNforMáTica EirEli, que tem como ob-
jeto a aquisição de equipamentos para compor o acervo de 16 unidades 
de bibliotecas pockets que serão implantadas pela fundação cultural do 
Estado do Pará, conforme condições e especificações constantes no termo 
de referência e seus anexos. as 16 (dezesseis) bibliotecas pockets com 
estrutura de contêineres serão instaladas em 11 (onze) municípios do Es-
tado do Pará. as quatro primeiras serão instaladas nas cidades de: Breves, 
chaves, Melgaço e Muaná, localizadas na ilha do Marajó as 12 (doze) res-
tantes serão instaladas em municípios posteriormente definidos, que tem 
como fiscal Titular a servidora MariNildE cHaVES BarBoSa, matrícula 
nº: 57193519, cargo: coordenadora, Setor/local de Trabalho: dli/SEBP 
e como fiscal Substituto a servidora dENiSE GUioMar fraNco lEal doS 
SaNToS, matrícula nº 5608600, cargo: Téc. em Gestão cultural - letras, 
Setor/local de Trabalho: dli
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo:790540

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 658 de 27 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 
2022/313052.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “dENTro da 
MÚSica”, referente à iN 530/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
HUGo BiSPo SaNToS NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059, cargo: as-
sistente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
tituto, o(a) servidor(a) raiMUNdo do Socorro MoraES alMEida, ma-
trícula nº: 5903311, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 790212
Portaria Nº 656 de 27 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 
2022/379101.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “1,2,3 MÚ-
Sica”, referente à iN 528/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) rai-
MUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº: 5903311, cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 790172
Portaria Nº 661 de 27 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 
2022/456716.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica, 
aMor E arTE”, referente à iN 533/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servi-
dor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Subs-
tituto, 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: 790244
Portaria Nº 660 de 27 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 
2022/313124.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MÚSica 
oNliNE”, referente à iN 532/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: as-
sistente administrativo, Setor: TWH, e como fiscal Substituto, o(a) ser-
vidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 790245
Portaria Nº 659 de 27 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 
2022/456242.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUlTUra 
daS TriBoS”, referente à iN 531/2022– 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: 790222
Portaria Nº 657 de 27 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 
2022/465428.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
cUlTUral: rocK Na Vila”, referente à iN 529/2022– fcP, fiscal Titular, 
o(a) servidor(a) BrUNo dE araUJo rEiS, matrícula nº: 5960437/1, car-
go: GErENTE, Setor/local de Trabalho: Nlcc, e como fiscal Substituto, 
o(a) servidor(a) 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: 790169
Portaria Nº 670 de 27 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 
2022/387496.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ZoEira MU-
Sical”, referente à iN 534/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) rai-
MUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº: 5903311, cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 790502
Portaria Nº 650 de 27 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 
2022/379334.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arTE E MÚ-
Sica”, referente à iN 524/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) rai-
MUNdo do Socorro MoraES alMEida, matrícula nº: 5903311, cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP, e como fiscal Substituto, o(a) 
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servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 789975
Portaria Nº 652 de 27 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 
2022/456772.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cUriMBÓ 
Paid’ÉGUa”, referente à iN 526/2022– fcP, fiscal Titular, o(a) servidor(a) 
PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: co-
ordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, car-
go: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 790022
Portaria Nº 651 de 27 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 
2022/347662.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “doidEra 
SoNora”, referente à iN 525/2022– 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: 790006
Portaria Nº 654 de 27 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 
2022/387531.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “NoSSa 
MÚSica”, referente à iN 527/2022– 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: 790094

.

.

errata
.

secretaria do programa seMear, edital 001/2022 vem por meio 
deste informar errata referente a. PorTaria Nº 493 liSTa fiNal dE Ha-
BILITAÇÃO, publicado em diário oficial Nº 34.938 em 19 de abril de 22. 
Pagina 64.
onde se lê:

320/2022 Talentos amazônia Balada de vaqueiro iNaBiliTado

Leia-se:
320/2022 Talentos amazônia Balada de vaqueiro HaBiliTado 

Guilherme relvas d’oliveira
Presidente

Protocolo: 790111

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 529/2022
PaE: 2022/465428
objeto: ProJETo “BaNZEiro cUlTUral: rocK Na Vila” no qual os ar-
tistas dJ PaUliNHo, carBoNo XiV, MEGafoNE, roTa liNEar E BlacK 

JacK se apresentarão em formato presencial, no município de Belém/Pa 
no distrito de icoaraci, no dia 30/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 531/2022 – 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: l a ProdUÇÕES dE EVENToS, inscrita no cNPJ 28.652.606/0001-
20 e fSr ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 65.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 529/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
529/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790168
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 531/2022
PaE: 2022/456242
objeto: ProJETo “cUlTUra daS TriBoS” no qual os artistas dJ JEfEr-
rSoN SHoW MaN, dJ lUcaS iMPErador, HENriQUE SENNa, lUiZiNHo 
liNS, BaNda dESEJo ProiBido, ricHEllE HalidaY, GrUPo NoSSa HiS-
TÓria, GrUPo TaMo JUNTo, oS caraS do forrÓ, BaNJo loKo, WEl-
lEN áVila, YGor fErraZ se apresentarão em formato digital – liVE, no 
município de Belém/Pa no dia 04/05/2022 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 542/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00250; 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: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 531/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
531/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790221
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 533/2022
PaE: 2022/456716
objeto: ProJETo “MÚSica, aMor E arTE” no 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 04/05/2022 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 544/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00253; 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: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 533/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
533/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790242
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 532/2022
PaE: 2022/313124
objeto: ProJETo “ MÚSica oNliNE” no qual os artistas carloS GU-
THYErrEZ, daVi aMoriM, JoÃo ricardo, NaNNa rEiS, PriScila Mo-
rENo, SiMoNE E SUZaNE, JoBa E BaNda, BErNardo MiraNda, PiPira 
do TroMBoNE se apresentarão em formato digital – liVE, no município de 
Belém/PA, no dia 03/05/2022, das 10h às 19h, 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 541/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
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418720; 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: caSSEB ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 41.373.884/0001- 07
Valor Total: r$102.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 532/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
532/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790247
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 528/2022
PaE: 2022/379101
objeto: ProJETo “1,2,3 MÚSica” no qual os artistas PaTricK lEÃo, Gil 
MarTiNS, lUU SoUSa, GEYZoN BarBoSa, ricKY aViZ, JUNior GoNÇal-
VES, aNdrEZiNHo SaUdadE, WaGNEr riBEiro, daNY BlacK E JoSY 
oliVEira se apresentarão em formato digital – liVE, no município de Be-
lém/PA, no dia 02/05/2022, das 13h 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 531/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00142; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aNY ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
23.900.937/0001-19
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 528/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
528/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790173
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 530/2022
PaE: 2022/313052
objeto: ProJETo “dENTro da MÚSica” no qual os artistas EVErGracE, 
cariMBolaNdo, MarMENiNo, BiaNca fUrTado, NEGo NElSoN, KarE-
ca BraGa, PEdriNHo caVEllEro, BaNda alTErNaTiVa, diVa do BrE-
Ga, BaNda orlaNdo PErEira se apresentarão em formato digital – liVE, 
no município de Belém/Pa, no dia 03/05/2022, 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 539/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418718; 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: aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 126.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 530/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
530/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790215
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 534/2022
PaE: 2022/387496
objeto: ProJETo “ZoEira MUSical” no qual os artistas GrUPo circEN-
SE ErVErToN fiGUEirEdo, THÉo PÉrola NEGra, HYGiNo PaMPolHa, 
arTHUr BErNardES, JaNdEr BraSil, carliNHo SaBiá, BaNda SaBor 
aÇaÍ, MariNa facÍola, JorGE adoNiS, JHoNY Wlad, raiNEr coSTa, 
GrUPo Moara, oliVia MElo, ToNiNHo MaraJÓ, JUNior VEloSo se 
apresentarão em formato presencial na Praça Tonico Vicente – centro, no 
município de ananindeua /Pa nos dias 29 e 30/04 e 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 525/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00249; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: JJ EVENToS, inscrita no cNPJ 34.393.995/0001-10
Valor Total: r$ 150.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 534/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
534/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790501
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 527/2022
PaE: 2022/387531
objeto: ProJETo “NoSSa MÚSica” no qual os artistas JUNior oliVEira, 
dUPla Edardo E GaBriEl, BaNda BaTidÃo do MElodY, GUSTaVo MEN-
dES, ValdEcir SaNToS, carloS ViTor, roBErTo araÚJo, MoY oliVEi-
ra, carol fErNaNdES, cláUdio BlacK, arNaldo BUda, PaUlo iVaN, 
rafaEla TraVESSo, dJ lÉo SoUZa, ViNiciUS lEiTE, Bia ValENTE, 
JHoNY BriTo E YoNNE se apresentarão ao vivo na Praça da Bíblia, cidade 
Nova ii, no município de ananindeua/Pa, nos dias 28, 29 e 30/04/2022 e 
01/05/2022 das 19h às 23h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 537/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 EMEN 
00250; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 231271.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: BEaT MiX ENTrETENiMENTo, inscrita no 
cNPJ: 39.150.136/0001-13
Valor Total: r$ 175.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 527/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
527/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790093
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 525/2022
PaE: 2022/347662
objeto: ProJETo “doidEra SoNora” no qual os artistas lUiS NaSci-
MENTo, SaNdro araGÃo, JUNior E NETo, PriScila rUSSo, NElSiNHo 
rodriGUES, BaNda SaYoNara, carol fErEira, lENilSoN alBUQUEr-
QUE, PaTricia fraNco, GilENo foiNQUiNoS, GÊH rodriGUES, 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 534/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00111; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: aUTHENTica coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ 26.959.836/0001-01
Valor Total: r$ 166.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 525/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
525/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790007
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 524/2022
PaE: 2022/379334
objeto: ProJETo “arTE E MÚSica” no qual os artistas PaTricK lEÃo, 
MarcElo MaiS, Karol MilEr, JEaN GadElHa, Mário caNTUária, Jo-
SEaNE corrEa, aNdrEZiNHo SaUdadE, fEliPE roSa, daNY BlacK, 
JoSY oliVEira, se apresentarão em formato digital – liVE, no municí-
pio de Belém /PA, no dia 04/05/2022, das 13h às 23h 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 529/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMG 00138; 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: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 524/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
524/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 789977
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 526/2022
PaE: 2022/456772
objeto: ProJETo “cUriMBÓ Paid’ÉGUa” no qual os artistas dJ JEfErr-
SoN SHoW MaN, dJ lUcaS iMPErador, HENriQUE SENNa, lUiZiNHo 
liNS, BaNda dESEJo ProiBido, ricHEllE HalidaY, GrUPo NoSSa HiS-
TÓria, GrUPo TaMo JUNTo, oS caraS do forrÓ, BaNJo loKo, WEl-
lEN áVila, YGor fErraZ, se apresentarão em formato digital – liVE, no 
município de Belém /PA, no dia 03/05/2022, 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 535/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEMG 
00246; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TriBUS criaTiVa ProdUÇÕES E coNSUlToria, inscrita no 
cNPJ: 44.968.793/0001-02
Valor Total: r$ 138.000,00
data: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 526/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 
526/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 27/04/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 790023

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 663 - cGP/FcP de 27 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 2022/489296– diretoria de interação cultural/fcP, datado de 
25/04/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que irá fiscalizar os Projetos “Compartilhando Cultura nos 
Bairros de Tucuruí Xii; Xiii;  e XV” no Municipio de Tucuruí/Pa

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

Maria dE faTiMa liMa BarroSo 32026/1 agente administrativo 28/04  a 02/05/2022 4,5

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 790207
Portaria Nº 662 - cGP/FcP de 27 de aBriL de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. coNSidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2022/488380–dic/fcP, datado 
de 25/04/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que irá fiscalizar os projetos “Compartilhando cultura nos 
bairros de Tucuruí XiV, em Tucuruí/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

Maria ESTEr oliVEira da coSTa doS SaNToS 5903368/ 1 aUXiliar oPEracioNal 29/04 a 02/05 3 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 790246
Portaria Nº 621 - cGP/FcP de 25 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 2022/486216 – GaPrE/fcP, datado de 22/04/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que acompanharão e fiscalizarão o Projeto “MARABA 
fEST” a ser realizado no dia 27/04/2022 no Município de Marabá. atenden-
do ao Processo 2022/380081 - demanda Parlamentar.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE 5935624/2 assessor

27 e 28/04/2022 1 ½
GilVaNdro MElo da SilVa 5952204/1 Motorista

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 789972

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°. 074/2022 - FcG de 26.04.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
coNSidEraNdo os autos do processo de nº. 2022/435113;
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 11.04.2022, a licença para Tratar de interes-
ses Particulares, de acordo com o art. 93 § 1º da lei 5.810/94, concedida 
através da PorTaria Nº. 014/2022-fcG, publicada no doE nº. 34.852 
de 08/02/2022 à servidora KaTHlEEN carValHo corrÊa, matrícula nº. 
5909102/1 - ocupante do cargo de auxiliar operacional.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente-fcG

Protocolo: 790187

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 09/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física luiz felix de oliveira robatto cam-
pos, inscrito no cPf sob o nº 753.318.532-34.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo baterista e percussionis-
ta luiz felix de oliveira robatto campos, necessários ao projeto festa do 
rítmo, que ocorrerá no período de 26 a 30 de abril de 2022, na cidade de 
Belém-Pa, conforme processo nº 2022/474926.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT: 47201 13 571 1506, Nd: 339036, fT: 
0101, aT: 8473.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém-Pa, 27/04/2022.

Protocolo: 790209
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 08/2022
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física dimitri de ávila cervo, inscrito no 
cPf sob o nº 553.952.790-91.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo compositor dimitri de 
ávila cervo, necessários ao projeto festa do rítmo, que ocorrerá no perío-
do de 26 a 30 de abril de 2022, na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº 2022/459834.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25 iii da lei 
8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: PT: 47201 13 571 1506, Nd: 339036, fT: 
0101, aT: 8473.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG.
Belém-Pa, 27/04/2022

Protocolo: 790213

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 08/2022, para contratação da pessoa físi-
ca dimitri de ávila cervo visando a participação do compositor no projeto 
festa do rítmo, que ocorrerá no período de 26 a 30 de abril de 2022, na 
cidade de Belém-Pa, conforme processo nº 2022/459834 (PaE).
Valor: r$1.100,00 (hum mil e cem reais).
Belém, Pa, 27 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG

Protocolo: 790217
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 09/2022, para contratação da pessoa 
física luiz felix de oliveira robatto campos visando a participação do ba-
terista e percussionista no projeto festa do rítmo, que ocorrerá no período 
de 26 a 30 de abril de 2022, na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº 2022/474926 (PaE).
Valor: r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Belém, Pa, 27 de abril de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG

Protocolo: 790210

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica 01/2022
ProcESSo 2021/786825
o ordenador de despesas da SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo 
– SEcoM, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamen-
to no decreto N° 2.168 de 10 de março de 2010, o qual institui o Sistema 
de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de bens e contratação de 
serviços de pequeno valor, por dispensa de licitação, em razão do valor, 
previstas nos incisos i e ii e Parágrafo Único do art. 24 da lei federal N° 
8.666/93, lei federal nº 9.648, de 1998, e conforme parecer jurídico cons-
tante no Processo administrativo n° 2021/786825, rESolVE HoMoloGar 
a decisão do coordenador ViViaNE fErrEira dE Sá NUNES, referente 
à cotação Eletrônica n° 01/2022, que objetiva a aQUiSiÇÃo dE cafÉ E 
aÇÚcar; com base nos elementos constantes no processo corresponden-
te, a empresa:
loTE ÚNico
iTEM 01 – aQUiSiÇÃo dE cafÉ E aÇÚcar.
Quantidade: cafÉ 960 PcT.
aÇÚcar 480 PcT.
Valor unitário:café r$ 10,21 ( dez reais e vinte e um centavos)
Valor total: café r$ 9.801,60 
( nove mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos)
Valor unitário: açúcar r$ 6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos)
Valor Total: açúcar r$ 3.297,60 (três mil , duzentos e noventa e sete reais 
e sessenta centavos)
Valor total lote: r$ 13.099,20 
(Treze mil e noventa e nove reais e vinte centavos)
EMPrESa: NoVidadES caBaNo coMErcio dE arTiGoS dE PaPElaria
cNPJ: 05.194.705/0001-00
Valor GloBal: r$ 13.099,20 
(Treze mil e noventa e nove reais e vinte centavos)
Belém, 28 de abril de 2022.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
ordenadora de despesas/SEcoM

Protocolo: 790361

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica 01/2022
ProcESSo 2021/786825
o coordenador, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas atra-
vés da PorTaria N° 212 de 16 de março de 2022, e observadas as dispo-
sições por determinação do decreto N° 2.168 de 10 de março de 2010, o 
qual institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços para aquisição de 
bens e contratação de serviços de pequeno valor, por dispensa de licitação, 
em razão do valor, previstas nos incisos i e ii e Parágrafo Único do art. 
24 da lei federal N° 8.666/93, lei federal nº 9.648, de 1998, rESolVE 
adJUdicar, conforme lei N° 8.666/1993, decreto Estadual N° 2.168 de 
10 de março de 2010, art 5°, instrução Normativa N° 001/2012, a cotação 
Eletrônica n° 01/2022, objetiva a aQUiSiÇÃo dE cafÉ E aÇÚcar, para 
atender as necesidades da Secretaria de Estado de comunicação (SEcoM) 
Belém/Pa; com base nos elementos constantes do processo corresponden-
te, a empresa:
loTE ÚNico
iTEM 01 – aQUiSiÇÃo dE cafÉ E aÇÚcar.
Quantidade: cafÉ 960 PcT.
aÇÚcar 480 PcT.
Valor unitário:café r$ 10,21 ( dez reais e vinte e um centavos)
Valor total: café r$ 9.801,60 
( nove mil, oitocentos e um reais e sessenta centavos)
Valor unitário: açúcar r$ 6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos)
Valor Total: açúcar r$ 3.297,60 
(três mil , duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
Valor total lote: r$ 13.099,20 
(Treze mil e noventa e nove reais e vinte centavos)

EMPrESa: NoVidadES caBaNo coMErcio dE arTiGoS dE PaPElaria
cNPJ: 05.194.705/0001-00
Valor GloBal: r$ 13.099,20 
(Treze mil e noventa e nove reais e vinte centavos)
Belém, 28 de abril de 2022.
ViViaNE fErrEira dE Sá NUNES
coordenador – PorTaria N° 212 de 16 de março de 2022.

Protocolo: 790367

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 362 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. nº2022/499693/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Ponta de Pedras nos dias 29 de abril a 01 de maio 
de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará
NoME: alex Maciel Nogueira ribeiro
MaTricUla: 5949318
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 363 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. nº2022/499603/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Ponta de Pedras nos dias 29 de abril a 01 de maio 
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 364 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. nº2022/499397/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Garrafão do Norte no dia 29 de abril de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Bruno Bezerra cecim
MaTricUla: 5949319
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 365 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. nº2022/499269/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de Nova esperança do Piriá no dia 29 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTricUla: 595990
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 366 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. nº2022/498334/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Nova ipixuna nos dias 27 a 29 de abril de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Pedro Henrique Bezerra Guerreiro
MaTricUla: 5110879
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 367 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. nº2022/493533/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de altamira nos dias 26 a 28 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTricUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
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Portaria Nº 368 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. nº2022/493599/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de curralinho nos dias 23 a 26 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rodrigo Pinheiro rodrigues
MaTricUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 369 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. nº2022/493865/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de altamira nos dias 26 a 28 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: caroline rocha da Silva
MaTricUla: 5947910
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 370 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. nº2022/497452/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder a servidora relacionada; 3½ (três diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Marabá nos dias 26 a 29 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: ana carolina Maciel Menezes
MaTricUla: 5897946
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 371 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. nº2022/497658/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 3½ (três diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Marabá nos dias 26 a 29 de abril de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTricUla: 5945854
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 372 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. nº2022/499111/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de ourém no dia 30 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 373 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. nº2022/498837/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que irá se deslocar 
para o município de ourém no dia 30 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 374 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. nº2022/498546/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 2½ (duas diárias e meia), que irá se 
deslocar para o município de Nova ipixuna nos dias 27 a 29 de abril de 
2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do Gover-
no do Estado do Pará.
NoME: Wanderil do rosário de Souza Maia
MaTricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 375 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. nº2022/501303/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que irá se 
deslocar para o município de marabá nos dias 27 e 28 de abril de 2022, 
para conduzir a equipe que fará a cobertura
jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: rUaN aUGUSTo BarBoSa ESTEVaM
MaTricUla: 5945598
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 376 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. nº2022/401728/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
se deslocou para o município de Marabá e por motivo de alteração na 
agenda do Governo houve a necessidade de permanecer por mais um dia 
10/04/2022 no município de Marabá.
NoME: Bruno oliveira Magno
MaTricUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 377 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. nº2022/502722/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: carlos Herique da costa Gaia
MaTricUla: 5945943
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lUcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 790487

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 07/2022– cesad/sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso das suas atri-
buições que lhe foram conferidas por lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 
1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no 
art. 41 §4º da constituição federal;
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo 
para o qual foram nomeados ̣:

serVidor data de 
eXercÍcio

MatrÍ-
cULa

UNidade
adMiNis-
tratiVa

carGo coNceito

adriaNo NUNES BarBoSa 19/07/2006 5543452-2 USE 4 ProfESSor claSSE i BoM
alESSaNdra BriTo alVES 14/01/2009 57213867-1 1ª UrE SErVENTE BoM

alTair dE JESUS SarMENTo NETo 04/05/2011 5889675-1 USE 4 ProfESSor claSSE i BoM
alZira dE JESUS BorGES da 

foNSEca 16/05/2012 5900124-1 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE i EXcElENTE

aNa caroliNa PErEira fidalGo 09/08/2005 54191267-1 USE 4 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
aNa Maria dE liMa BarBoSa 11/12/2007 191710-3 USE 4 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

aNdrEa NoBrE alaYoN 09/11/2006 5818494-2 USE 4 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
aNdrEZa KEllY cordEiro MariNHo 01/08/2007 57189586-1 USE 4 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

aNToNio rocHa dE MoUra 23/05/2005 54182846-2 10ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM
aUrEa alVES da SilVa 28/11/2011 5896601-1 10ª UrE SErVENTE EXcElENTE

BENEdiTo daMaScENo BiBiaNo 
filHo 17/11/2011 5895788-1 cai/SEdE ViGia EXcElENTE

dENY SilVaNdro MoraES ro-
driGUES 23/11/2010 57234844-1 1ª UrE ViGia EXcElENTE

EdiNEa BaNdEira riBEiro 04/09/2008 5682843-2 USE 10 ProfESSor claSSE iii EXcElENTE
EdValdo MElo SoUZa 13/06/2005 54190468-1 USE 5 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

EliEZEr aNdradE dE aBrEU 21/01/2008 57174314-2 14ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
ElSoN lUiS caSTro SilVa 19/02/2004 5623138-3 USE 10 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

faBio coSTa dE oliVEira NEVES 02/06/2005 54190333-1 USE 4 ProfESSor claSSE ii BoM
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fraNci Mara oliVEira froES 
rodriGUES 21/11/2006 5787742-2 USE 10 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

GraciETE QUEiroZ MoNTEiro 25/04/2003 5231345-3 USE 13 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
HEldEr do Socorro BraBo 15/07/2003 5570735-2 USE 4 ProfESSor claSSE ii BoM

HElENE fraNciSca PadUa MiNiNEa 25/07/2012 5902117-1 2ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
iSaBEl criSTiNa SErrao fErrEira 01/07/2009 57218111-1 USE 4 ProfESSor claSSE i BoM

JoaTa dE oliVEira BaTiSTa 14/01/2008 54192114-2 USE 4 ProfESSor claSSE ii BoM
lEoNardo MarQUES MacEdo da 

rocHa 10/04/2008 57195949-1 USE 4 ProfESSor claSSE ii BoM

MaNUEl liMa da SilVa 30/07/2012 5902312-1 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE i EXcElENTE

Marcia liMa da SilVa 01/09/2008 57202349-1 USE 5 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
MarcilEi do Socorro loBaTo dE 

MiraNda 29/04/2011 55585782-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

Maria aNGElica da SilVa BaNdEira 19/12/2008 57174259-2 1ª UrE SErVENTE BoM
Maria do carMo caNTo GoMES 10/02/2009 54188241-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
Maria do carMo caNTo GoMES 06/10/2004 54188241-1 7ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

Maria NilcilENE loPES da SilVa 25/07/2012 5688108-2 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE i EXcElENTE

Marilia liMa PrESTES 30/07/2012 5901509-1 USE 10 ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE i BoM

MarlENE aTaidE dE liMa 16/05/2012 5655234-2 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE i EXcElENTE

NEWToN MElo da SilVa 30/05/2005 54189764-1 USE 4 ProfESSor claSSE i BoM

NiXoN KlaUBErG MacEdo calado 14/08/2012 5902192-1 10ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE ii EXcElENTE

NUBia rEJaNE rodriGUES MoraES 
SoarES 18/10/2004 54188143-1 USE 4 ProfESSor claSSE ii BoM

odalEia Maria rodriGUES rEiS 24/07/2012 5497639-1 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE ii EXcElENTE

raiMUNda aUXiliadora cordEiro 
dE oliVEira da cUNHa 01/09/2008 5339286-3 18ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM

raiMUNda SUElY doS rEiS caSTro 22/04/2008 57196523-1 18ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
raiMUNdo QUEiroZ coUTiNHo 30/12/2008 57211363-1 3ª UrE ViGia EXcElENTE

rENaTa KEllY coSTa do aMaral 
SoarES 04/09/2008 57203106-1 USE 13 ProfESSor claSSE iii EXcElENTE

rENaTo TENorio TorrES 26/12/2011 5897351-1 10ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
riTa SHEila raiol SoUSa BarBoSa 

MarTiNS 30/05/2012 5900180-1 cai/SEdE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE ii EXcElENTE

roNaldo BiTTENcoUrT TaVarES 28/01/2009 57212284-1 USE 4 aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo EXcElENTE

rUTilENE coSTa dE oliVEira 11/05/2011 5783518-2 1ª UrE ProfESSor claSSE i BoM
SidNEY da coSTa GUiMaraES 04/09/2008 54181500-2 USE 8 ProfESSor claSSE ii BoM

VEra lUcia dE alMEida BraGa 23/02/2012 430056-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

VErUScHKa SilVa SaNToS MElo 17/05/2012 5900148-1 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdU-
cacao claSSE i EXcElENTE

VilMar carNEiro da SilVa 27/08/2008 57205371-1 USE 10 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
WaSHiNGToN lUiS ViEira lUNa 13/07/2006 5514312-2 USE 4 ProfESSor claSSE ii BoM

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 27 dE aBril dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 789988
Portaria de sUBst. Nº 478/2022-GaB/Pad. 
Belém, 27 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 496/2022, datado em 26 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 – dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 178/2020-GaB/Pad de 27/11/2020, publicado no doE edição 
nº 34.421 de 30/11/2020, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 790081

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoME: fraNciSca aNUNciacao da SilVa cHaVES
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 29/09/21 a 27/12/21
MaTrÍcUla: 5337054/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE dEUSaliNa carNEiro/acara
laUdo MÉdico: 82836
NoME: GiSEllE TriNdadE daMaScENo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 17/11/21 a 15/01/22
MaTrÍcUla: 5890068/1 carGo: Prof

loTaÇÃo: EE PaES carValHo/BElEM
laUdo MÉdico: 82846
NoME: JoSE rafaEl da SilVa fariaS
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 04/11/21 a 01/02/22
MaTrÍcUla: 5900648/1 carGo: SErVENTE
loTaÇÃo: EE JUliao caSTro/BaGrE
laUdo MÉdico: 82584
NoME: JoSE SoarES doS SaNToS
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 23/11/21 a 20/02/22
MaTrÍcUla: 320269/1 carGo: aG PorTaria
loTaÇÃo: EE STo afoNSo/BElEM
laUdo MÉdico: 82917
NoME: KlEBEr BarroS fErrEira
coNcESSÃo: 13 diaS
PErÍodo: 05/06/21 a 17/06/21
MaTrÍcUla: 57189604/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE GErSoN PErES/BrEVES
laUdo MÉdico: 82792
NoME: SEBaSTiao PErEira fEio
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 16/09/21 a 13/01/22
MaTrÍcUla: 6001483/2 carGo: ViGia
loTaÇÃo: EE dElGado lEao/cacH arari
laUdo MÉdico: 80872
NoME: SErGio loPES dE oliVEira
coNcESSÃo:  diaS
PErÍodo: 05/11/21 a 04/12/21
MaTrÍcUla: 57218838/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE PadrE EdUardo/MoSQUEiro
laUdo MÉdico: 82849
NoME: SilVia PErEira GoMES
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 18/11/21 a 16/01/22
MaTrÍcUla: 51855938/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BENEdiTo cHaVES/BElEM
laUdo MÉdico: 83458
NoME: SUElY do Socorro cUNHa dE frEiTaS alENcar
coNcESSÃo:  diaS
PErÍodo: 12/11/21 a 21/12/21
MaTrÍcUla: 57230082 carGo: Prof
loTaÇÃo: Erc alEXaNdrE NicoMEdES/BElEM
laUdo MÉdico: 83424

Protocolo: 790084
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: EdiNa da coNcEicao dE SoUSa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 08/11/21 a 06/01/22
MaTrÍcUla: 456942/1 carGo: aSSiST adM
loTaÇÃo: EE JoSE QUEiroZ/MariTUBa
laUdo MÉdico: 82843
NoME: JoSiEl SaNToS fErrEira
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 08/11/21 a 05/02/22
MaTrÍcUla: 5768870  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE JoSE SallES/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 82968
NoME: JUVElENa cardiNS da SilVa
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 18/06/21 a 16/08/21
MaTrÍcUla: 57230814/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: diViSao cadaSTro/BElEM
laUdo MÉdico: 82976
NoME: lENialBE MariNHo coSTa dE SoUZa
coNcESSÃo: 180 diaS
PErÍodo: 31/10/21 a 28/04/22
MaTrÍcUla: 5493420/2 carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: EE rodriGUES PiNaGE/BElEM
laUdo MÉdico: 82842
NoME: Maria roSiNEidE PiMENTEl SilVa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 09/11/21 a 06/02/22
MaTrÍcUla: 6306322/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE lEoNor NoGUEira/BElEM
laUdo MÉdico: 82841
NoME: NElMa STElla da coSTa GUEdES
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 17/12/21 a 14/02/22
MaTrÍcUla: 5273145/2 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MÉdico: 83428
NoME: odiNEY lEao VilHENa
coNcESSÃo: 120 diaS
PErÍodo: 25/11/21 a 24/03/22
MaTrÍcUla: 57226340/1 carGo: Prof
loTaÇÃo: EE BENViNda PoNTES/aBaETETUBa
laUdo MÉdico:  83447
NoME: PaUla GiSElY dE oliVEira rocHa
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 11/11/21 a 08/02/22
MaTrÍcUla: 57193352/1 carGo: Prof
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loTaÇÃo: EE ElcioNE BarBalHo/caSTaNHal
laUdo MÉdico: 83427
NoME: raQUEl fErrEira do carMo
coNcESSÃo: 60 diaS
PErÍodo: 22/10/21 a 20/12/21
MaTrÍcUla: 57230005  carGo: ESPEc EdUc
loTaÇÃo: UT aSTErio caMPoS/BElEM
laUdo MÉdico: 82970
NoME: SaMara do Socorro NaSciMENTo riBEiro
coNcESSÃo: 90 diaS
PErÍodo: 04/12/21 a 03/03/22
MaTrÍcUla: 54187404  carGo: Prof
loTaÇÃo: EE oSValdo crUZ/caP Poco
laUdo MÉdico: 82928

Protocolo: 790088

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 086/2022 - saLe/sedUc, de 26 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor José carlos Santos Sousa, inscrito na matrícu-
la n.º 57221037-1, cPf: 811.044.212-91, para atuar como fiscal Titular do 
contrato Público de obras nº 025|2022, celebrado entre a SEdUc e a em-
presa Engevel construções e Serviços EirEli (cNPJ: 02.100.753/0001-
02), que tem por objeto a construção de creches Por Todo o Pará, padrão 
Seduc no município de cachoeira do arari/Pa.
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Júnior, 
inscrito na Matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal Suplente do contrato Público de obras nº 025|2022, celebrado 
entre a SEdUc e a empresa Engevel construções e Serviços EirEli (cNPJ: 
02.100.753/0001-02), que tem por objeto a construção de creches Por 
Todo o Pará, padrão Seduc no município de cachoeira do arari/Pa.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 07/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 790494
Portaria N.º 087/2022 - saLe/sedUc, de 26 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor José carlos Santos Sousa, inscrito na matrí-
cula n.º 57221037-1, cPf: 811.044.212-91, para atuar como fiscal Titular 
do contrato Público de obras nº 026|2022, celebrado entre a SEdUc e a 
empresa Engevel construções e Serviços EirEli (cNPJ: 02.100.753/0001-
02), que tem por objeto a construção de creches Por Todo o Pará, padrão 
Seduc no município de Salvaterra/Pa.
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Júnior, 
inscrito na matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal Suplente do contrato Público de obras nº 026|2022, celebrado 
entre a SEdUc e a empresa Engevel construções e Serviços EirEli (cNPJ: 
02.100.753/0001-02), que tem por objeto a construção de creches Por 
Todo o Pará, padrão Seduc no município de Salvaterra/Pa.
 art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 07/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 790496
Portaria N.º 088/2022 - saLe/sedUc, de 26 de aBriL de 2022
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da PorTaria N.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar o servidor José carlos Santos Sousa, inscrito na matrí-
cula n.º 57221037-1, cPf: 811.044.212-91, para atuar como fiscal Titular 
do contrato Público de obras nº 027|2022, celebrado entre a SEdUc e a 
empresa Engevel construções e Serviços EirEli (cNPJ: 02.100.753/0001-
02), que tem por objeto a construção de creches Por Todo o Pará, padrão 
Seduc no município de Soure/Pa.
art. 2º - designar o servidor Eduardo dionísio Pamplona da Silva Júnior, 
inscrito na matrícula nº 57211250-1, cPf: 381.177.622-34, para atuar 
como fiscal Suplente do contrato Público de obras nº 027|2022, celebrado 
entre a SEdUc e a empresa Engevel construções e Serviços EirEli (cNPJ: 
02.100.753/0001-02), que tem por objeto a construção de creches Por 
Todo o Pará, padrão Seduc no município de Soure/Pa.
 art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 07/03/2022.
José alexandre Buchacra araújo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação - Seduc

Protocolo: 790497

.

.

errata
.

errata da Publicação Protocolo nº 789673
Nome: doNiZETE doS SaNToS BriTo
onde se lê: coNTraTo Nº 088/2022-XiNGUara

Leia-se: coNTraTo Nº 088/2022-Trairao
Publicado no doE: 34.948 de 27/04/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 790108

.

.

coNtrato
.

contrato: 071/2022
objeto do contrato: Prestação de serviços de serviço de administração e 
gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo de ininterrupto de 
combustíveis e agente redutor líquido e automotivo (arla) em rede de 
postos credenciados em todo território nacional para veículos automotores 
e equipamentos integrantes da frota da administração Pública do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
Pregão Elet. SEPlad/dGl/SrP. Nº 24/2021
Valor Mensal estimado: r$: 198.956,97
dotação orçamentária:
fonte: 0102002169 - ação: 233.287 - funcional Programática: 
16101.12.122.1297 – Projeto atividade: 4668 - Produto: 1789 – Natureza 
de despesa: 3390.30
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Ticket Soluções HdfGT S/a., cNPJ. Nº 03.506.307/0001-57, 
com sede na rua Machado de assis, nº 50, Edif 2, cEP: 93.700-000, Santa 
lucia, campos Bom /rS.
data de assinatura: 26/04/2022
Vigência: 26/04/2022 a 26/04/2023
ordenador: Elieth de fátima Silva Braga/Secretária de Estado de Educação.

Protocolo: 789971

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8
convênio: 185/2018
objeto do convênio: reforma da escola, revitalização da arquibancada e 
construção de cobertura de quadra na EEEM Profa Maria do Socorro Jacob, 
no município de itaituba/Pa.
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula oitava – da Vigência do con-
vênio original, por mais 210 (duzentos e dez) dias.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de itaituba, cNPJ. n°. 05.138.730/0001-77, com 
sede na av Maranhão, s/nº, cEP: 68.180-410, Bela Vista, itaituba/Pa.
data de assinatura: 20/04/2022
Vigência: 21/04/2022 a 17/11/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 788896

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53054/2022
oBJETiVo: cobertura fotográfica das inaugurações da EEEM. Maria José 
Santana, no município de anapu, da ETEEPa de Xinguara, no município de 
Xinguara e da EEEFM. Pacífico Leão e EEEFM de 12 salas no município de 
Garrafão do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aNaPU / 24/04/2022 - 26/04/2022 Nº diárias: 2
aNaPU / XiNGUara / 26/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 3
XiNGUara / Garrafao do NorTE / 29/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES
MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 790178
Portaria de diarias No. 52882/2022
oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTEN-
dEr a dEMaNda da EEEf Maria aNToNia MoraES do NaSciMENTo No 
MUNicÍPio dE QUaTiPUrU.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 28/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 1
QUaTiPUrU / BElEM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848
cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790223
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Portaria de diarias No. 52904/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e es-
trutural, organizar logística de entrega de materiais permanentes, verificar 
os espaços das escolas EEEFM Pacífico Leão e EEEM de 12 salas. Localiza-
das no Município de Garafão do Norte/Pa, com reinauguração e inaugura-
ção, respectivamente, previstas para o dia 30. 04. 2022 (sábado) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 25/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 5
Garrafao do NorTE / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMilToN dE SoUZa TEiXEira
MaTrÍcUla: 5949666
cPf: 37158287220
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790225
Portaria de diarias No. 52884/2022
oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTEN-
dEr a dEMaNda da EEEM dEP aMÉrico PErEira liMa No MUNicÍPio 
dE JUrUTi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 25/04/2022 - 25/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / JUrUTi / 25/04/2022 - 28/04/2022 Nº diárias: 3
JUrUTi / SaNTarEM / 28/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790227
Portaria de diarias No. 52889/2022
oBJETiVo: EXPEdido da UrE 16ª TUcUrUi aTraVÉS do ProcESSo 
2021/1363810 SoliciTa ProVidENciaS EM rElaÇÃo a falTa dE ME-
rENda E TraNSPorTE EScolar Para oS alUNoS da EEEM Prof. Wil-
SoN Baia No MUNicÍPio dE GoiaNÉSia/Pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 25/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara / BElEM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo BarroS dE MoraES
MaTrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790229
Portaria de diarias No. 52911/2022
oBJETiVo: Visita Técnica para implementação da rede local de cidadania 
nos municípios de Parauapebas e canãa dos carajás do Programa Territó-
rios Pela Paz e reuniões Técnica com o centro de Educação de Jovens e 
adultos - cEEJa e acompanhamento da metodologia do centro no muni-
cípio de Marabá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 25/04/2022 - 27/04/2022 Nº diárias: 2
ParaUaPEBaS / caNaa doS caraJaS / 27/04/2022 - 28/04/2022 Nº di-
árias: 1
caNaa doS caraJaS / MaraBa / 28/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaNa aNdradE SilVa
MaTrÍcUla: 5922061
cPf: 51818701200
carGo/fUNÇÃo:
aPoio adMiNiSTraTiVo / dirEcao
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 790230
Portaria de diarias No. 52902/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e es-
trutural, organizar logística de entrega de materiais permanentes, verificar 
os espaços das escolas EEEFM Pacífico Leão e EEEM de 12 salas. Localiza-
das no Município de Garafão do Norte/Pa, com reinauguração e inaugura-
ção, respectivamente, previstas para o dia 30. 04. 2022 (sábado) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 25/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 5
Garrafao do NorTE / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo da SilVa aNdradE
MaTrÍcUla: 57202990
cPf: 72074809204
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790232
Prd coMPLeMeNtar
despesa origem nº 88084
Portaria de diarias No. 53087/2022
oBJETiVo: Prd complementar referente a despesa 88084. a complemen-
tação de diárias no período de 25 a 17.04.2022 faz-se necessária conside-
rando que a inauguração da EEEM Maria Santana da Silva foi transferida 
para o dia 27.04.2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aNaPU / 25/04/2022 - 27/04/2022 Nº diárias: 2
aNaPU / BElEM / 27/04/2022 - 27/04/2022 Nº diárias: 0

NoME: frEdSoN SilVa PiNTo
MaTrÍcUla: 5940843
cPf: 59164050220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE dE iNforMaTica / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790228
Portaria de diarias No. 52903/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e es-
trutural, organizar logística de entrega de materiais permanentes, verificar 
os espaços das escolas EEEFM Pacífico Leão e EEEM de 12 salas. Localiza-
das no Município de Garafão do Norte/Pa, com reinauguração e inaugura-
ção, respectivamente, previstas para o dia 30. 04. 2022 (sábado) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 25/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 5
Garrafao do NorTE / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roBErTo cardoSo caSTro
MaTrÍcUla: 54180189
cPf: 18991351204
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790234
Portaria de diarias No. 52893/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de realizar avaliação para constatar a ne-
cessidade de bens móveis para atender a demanda da Escola ribeirinha 
Sustentável na Vila arapixi, localizada no Município de chaves/pa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 25/04/2022 - 26/04/2022 Nº diárias: 1
aMaPa / cHaVES / 26/04/2022 - 27/04/2022 Nº diárias: 1
cHaVES / aMaPa / 27/04/2022 - 28/04/2022 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 28/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JoSE NEWToN GoNZalEZ da coSTa
MaTrÍcUla: 5918070
cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790235
Portaria de diarias No. 52905/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de fazer o levantamento situacional e es-
trutural, organizar logística de entrega de materiais permanentes, verificar 
os espaços das escolas EEEFM Pacífico Leão e EEEM de 12 salas. Localiza-
das no Município de Garafão do Norte/Pa, com reinauguração e inaugura-
ção, respectivamente, previstas para o dia 30. 04. 2022 (sábado) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 25/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 5
Garrafao do NorTE / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo rEGiNaldo SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 6012868
cPf: 42807131204
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790236
Portaria de diarias No. 53075/2022
oBJETiVo: realização de assessoramento e organização das biblioteca da 
EEEF Pacífico Leão município de Garrafão do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Garrafao do NorTE/25/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 5
Garrafao do NorTE/BElEM/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria dE NaZarE TriNdadE NEVES filHa
MaTrÍcUla: 57190799
cPf: 66917751200
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790470
Portaria de diarias No. 52915/2022
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: JoSiEl rocHa dE carValHo
MaTrÍcUla: 57220687
cPf: 57846561391
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor ad-4 / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790483
Portaria de diarias No. 52951/2022
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:
rEdENcao/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/rEdENcao/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio carloS fErrEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 5052920
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cPf: 28897838200
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790477
Portaria de diarias No. 52995/2022
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:
MUaNa/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/MUaNa/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaNa lUcia dE MoUra PErEira
MaTrÍcUla: 57233939
cPf: 67049974234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790509
Portaria de diarias No. 52988/2022
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:
NoVa ESPEraNca do Piria/BElEM/25/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 5
BElEM/NoVa ESPEraNca do Piria/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria liZaBETE PESSoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57190406
cPf: 73527254234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790525
Portaria de diarias No. 53083/2022
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:
SaNTarEM/BElEM/25/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 5
BElEM/SaNTarEM/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adENilSoN alVES dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5923967
cPf: 53847717200
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl MEdio / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790532
Portaria de diarias No. 52876/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para lEVaNTaMENTo SiTUacioNal E 
ESTrUTUral, orGaNiZar a loGÍSTica dE ENTrEGa dE MaTEriaiS PEr-
MaNENTES VErificar ESPaÇoS da EETEPa No MUNicÍPio dE XiNGUara 
rEiNaUGUraÇÃo 28/04/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 26/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 3
XiNGUara / BElEM / 29/04/2022 - 29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479
cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 790520
Portaria de diarias No. 52980/2022
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:
cacHoEira do Piria/BElEM/25/04/2022-29/04/2022 Nº diárias: 4
BElEM/cacHoEira do Piria/29/04/2022-29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliZaNE criSTiNa caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5902739
cPf: 60214341291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790517
Portaria de diarias No. 53052/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da aScoM para realizar o cerimonial, cober-
tura jornalística e fotográfica do Projeto Bem Conviver, Programa Saúde 
na Escola, Projeto Escola e família e conselho Escolar, promovido pela 
coordenação de ações Educacionais complementares - caE/SaEN, no mu-
nicípio de Santa Bárbara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTa BarBara do Para / 26/04/2022 - 26/04/2022 Nº diárias: 0
SaNTa BarBara do Para / BElEM / 26/04/2022 - 26/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535
cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 790535

Portaria de diarias No. 52973/2022
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:
MElGaco/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/MElGaco/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio PENa Baia
MaTrÍcUla: 5842379
cPf: 37105809272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790536
Portaria de diarias No. 53014/2022
oBJETiVo: Serviços de inspeção de cHEcK liST na EEEfM Presidente Ke-
nnedy, localizada no Município de Maracanã.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaracaNa / 25/04/2022 - 25/04/2022 Nº diárias: 0
MaracaNa / BElEM / 25/04/2022 - 25/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iSraEl SoUZa carMoNa
MaTrÍcUla: 5958681
cPf: 89356101272
carGo/fUNÇÃo:
dirETor / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 789968
Portaria de diarias No. 53067/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que participará no i Workshop de 
Gestão Escolar do Sistema de organização Modular de Ensino-SoME, no 
Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica do Estado do 
Pará-cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco/BElEM/25/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 5
BElEM/caPiTao Poco/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alEX MiGUEl BoaES PErEira
MaTrÍcUla: 5901390
cPf: 77434897287
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790373
Portaria de diarias No. 53066/2022
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:
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/25/04/2022-29/04/2022 Nº diárias: 4
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/29/04/2022-29/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilEia do Socorro GUiMaraES da SilVa
MaTrÍcUla: 5467217
cPf: 26430517268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM EdUcacao / TEcNico EM EdUcacao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790362
Portaria de diarias No. 52916/2022
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 doMiNGoS do araGUaia/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/Sao doMiNGoS do araGUaia/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliaNE MElo NoGUEira
MaTrÍcUla: 5303176
cPf: 37881396253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii/ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790348
Portaria de diarias No. 52992/2022
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:
ParaGoMiNaS/BElEM/25/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 5
BElEM/ParaGoMiNaS/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria riTa da SilVa SoUZa
MaTrÍcUla: 5822238
cPf: 05539544234
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790392
Portaria de diarias No. 52987/2022
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:
Garrafao do NorTE/BElEM/25/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 5
BElEM/Garrafao do NorTE/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
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NoME: JEaNE aNdrEia da SilVa
MaTrÍcUla: 5900158
cPf: 70865680230
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790407
Portaria de diarias No. 52952/2022
oBJETiVo: coNdUZir a visita administrativa no Município de MaraBa / 
XiNGUara / rEdENÇÃo / coNcEiÇÃo do araGUaia, com o objetivo de 
obter conhecimento da Unidade Regional em questão e suas dificuldades, 
no que se refere a área de Gestão de Pessoas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/04/2022 - 25/04/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / XiNGUara / 25/04/2022 - 26/04/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / rEdENcao / 26/04/2022 - 28/04/2022 Nº diárias: 2
rEdENcao / coNcEicao do araGUaia / 28/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: NaZarENo NaTiVidadE PErEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 57235183
cPf: 21808406249
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor TEcNico PEdaGoGico iii / aSSESSoraMENTo
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 790376
Portaria de diarias No. 52953/2022
oBJETiVo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
de MaraBa / XiNGUara / rEdENÇÃo / coNcEiÇÃo do araGUaia, com 
o objetivo de obter conhecimento da Unidade regional em questão e suas 
dificuldades, no que se refere a área de Gestão de Pessoas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/04/2022 - 25/04/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / XiNGUara / 25/04/2022 - 26/04/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / rEdENcao / 26/04/2022 - 28/04/2022 Nº diárias: 2
rEdENcao / coNcEicao do araGUaia / 28/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lENa criSTiNa oliVEira da SilVa
MaTrÍcUla: 5525357
cPf: 45827397253
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 790382
Portaria de diarias No. 52954/2022
oBJETiVo: considerando a realização de visita administrativa no Município 
de MaraBa / XiNGUara / rEdENÇÃo / coNcEiÇÃo do araGUaia, com 
o objetivo de obter conhecimento da Unidade regional em questão e suas 
dificuldades, no que se refere a área de Gestão de Pessoas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 24/04/2022 - 25/04/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / XiNGUara / 25/04/2022 - 26/04/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / rEdENcao / 26/04/2022 - 28/04/2022 Nº diárias: 2
rEdENcao / coNcEicao do araGUaia / 28/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 30/04/2022 - 30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio GoMES da SilVa
MaTrÍcUla: 57211189
cPf: 57753105272
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 790387
Portaria de diarias No. 52914/2022
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: Joao alBErTo fErNaNdES SaraiVa
MaTrÍcUla: 5889742
cPf: 69768781220
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790280
Portaria de diarias No. 53076/2022
oBJETiVo:realização de assessoramento e organização das biblioteca da 
EEEF Pacífico Leão município de Garrafão do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/Garrafao do NorTE / 25/04/2022-02/05/2022 Nº diárias: 7
Garrafao do NorTE/BElEM/ 02/05/2022-02/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do Socorro MarQUES dE carValHo
MaTrÍcUla:57211091
cPf:58764720268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790287

Portaria de diarias No. 52941/2022
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:
alTaMira/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/alTaMira/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE BErNardo da SilVa
MaTrÍcUla: 57208259
cPf: 56054149253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790324
Portaria de diarias No. 53080/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que irá participar no i Workshop de 
Gestão Escolar do Sistema de organização Modular de Ensino-SoME, no 
Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica do Estado do 
Pará-cEfor/SaEN.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa/BElEM/25/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 5
BElEM/MaraBa/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliNaldo alBUQUErQUE da SilVa
MaTrÍcUla: 3281043
cPf: 24715751291
carGo/fUNÇÃo:
ViGilaNTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790301
Portaria de diarias No. 53069/2022
oBJETiVo: realização de assessoramento e organização na biblioteca da 
EETEPa de Xinguara.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/24/04/2022-24/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa/XiNGUara/24/04/2022-28/04/2022 Nº diárias: 4
XiNGUara/MaraBa/28/04/2022-28/04/2022 Nº diárias: 0
MaraBa/BElEM/28/04/2022-28/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUcilEidE MarTiNS MENESES
MaTrÍcUla: 57224543
cPf: 71059679272
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790428
Portaria de diarias No. 52969/2022
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:
PorTEl/BElEM/24/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 6
BElEM/PorTEl/30/04/2022-30/04/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alaiN MarZo dE liMa foNSEca
MaTrÍcUla: 54192188
cPf: 57530491253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 790436

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo
a comissão de Processo administrativo disciplinar, constituída nos termos 
da PorTaria Nº 246/2019 de 25/10/2019, publicada no doE nº 34.022 de 
29/10/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 15/2020 de 23/01/2020, pu-
blicada no doE nº 34.097 de 24/01/2020 coNVoca na forma do art. 219, 
parágrafo único da lei nº 5.810/1994-rJU, o servidor fraNciSco MoN-
TEiro da crUZ, matrícula 5773113-1, que achando-se em local incerto e 
não sabido, e, devidamente notificado via edital publicado no DOE Edição 
nº 34.655 de 30/07/2021, não apresentou-se perante a comissão Pro-
cessante, que está sediada no Núcleo de disciplina e Ética/SEdUc, térreo 
da Secretaria de Estado de Educação, com endereço na rodovia augusto 
Montenegro, Km 10, s/n, distrito de icoaraci, Belém/Pa – cEP: 66.820-
000, fone: (91)3201-5159.
considere o servidor iNdiciado em razão das imputações contidas no 
Processo nº 1351276/2019, pelo cometimento de transgressões, em tese, 
ao que dispõem os arts. 178,iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94 por 
falta funcional constante de abandono de cargo, sendo garantido o direito 
da ampla defesa e do contraditório.
fica ainda o servidor iNdiciado E ciTado pelo presente edital, para apre-
sentar dEfESa EScriTa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir desta 
publicação e, se não comparecer será considerado revel, prosseguindo os 
trabalhos da comissão.
renata Santos da fonseca
Presidente
raimundo Nonato launé dos Santos
Membro
Gilvaldo da cunha oliveira
Membro/secretário

Protocolo: 790460
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.

.

oUtras MatÉrias
.

ata de reGistro de PreÇos N° 022/2022-sedUc
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
ProcESSo oriGiNário Nº 2021/229466
ProcESSo PaE Nº 2022/477821
TiPo dE liciTaÇÃo: MENor PrEÇo Por GrUPo/loTE
objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para a 
coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNicÍPioS 
DO ESTADO DO PARÁ, visando a construção e entrega completa das edifi-
cações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secre-
taria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições 
para funcionamento
data de assinatura: 27/04/2022
Vigência: 27/04//2022 a 27/04//2023
Empresa vencedora: NacioNal coNSTrUÇÕES & SErViÇoS TÉcNicoS EirEli
cNPJ: 02.934.270/0001-03
Endereço: TV angustura, 822, cEP: 66.120-230, Sacramenta, Belém/Pa.
Tel.: (91) 3224-4443 / 99162-6504, e-mail: laercio.salles@nacionalcons-
trucoes.com.br
representante legal: laErcio WaGNEr ViaNa SallES, titular, portador da 
carteira de identidade nº 1540031-SSP/Pa., e cPf/Mf. Nº 097.451.812-34

Lote/
reGiÃo Pre-
doMiNaNte

QUaNtidade
ediFicaÇÕes
MUNicÍPios

iteM MUNicÍPios Nº de 
crecHes

VaLor Por 
UNidade VaLor GLoBaL

loTE 02 ara-
GUaia 4

5 coNcEiÇÃo do araGUaia 1 r$ 3.134.250,00 r$ 3.134.250,00

6 SaNTa Maria daS Bar-
rEiraS 1 r$ 3.134.250,00 r$ 3.134.250,00

7 SaNTaNa do araGUaia 1 r$ 3.134.250,00 r$ 3.134.250,00
8 florESTa do araGUaia 1 r$ 3.134.250,00 r$ 3.134.250,00

ToTal do loTE 02 r$ 12.537.000,00
ToTal da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS r$ 12.537.000,00

foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 790161
ata de reGistro de PreÇos N° 023/2022-sedUc
rdc Nº 004/2021-NLic/sedUc
sisteMa de reGistro de PreÇos
ProcESSo oriGiNário Nº 2021/229466
ProcESSo PaE Nº 2022/477821
TiPo dE liciTaÇÃo: MENor PrEÇo Por GrUPo/loTE
objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para a 
coNSTrUÇÃo dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNicÍPioS 
DO ESTADO DO PARÁ, visando a construção e entrega completa das edifi-
cações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secre-
taria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições 
para funcionamento
data de assinatura: 27/04/2022
Vigência: 27/04//2022 a 27/04//2023
Empresa vencedora: 
PlaNa coNSTrUÇÕES, coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
cNPJ: 05.467.549/0001-04
Endereço: Passagem Nova, 140, cEP: 66.623-160, Marambaia, Belém/Pa.
Tel.: (91) 32433770 / 981244810
e-mail: planaconstrucoes@yahoo.com.br
representante legal: alBEri dE JESUS loPES BaraTa, sócio administra-
dor, portador da carteira de identidade nº 10735 crEa/Pa., e cPf/Mf. Nº 
583.735.272-49

Lote/
reGiÃo Pre-
doMiNaNte

QUaNtidade
ediFicaÇÕes
MUNicÍPios

iteM MUNicÍPios Nº de 
crecHes

VaLor Por 
UNidade VaLor GLoBaL

loTE 05 
caraJáS

5

17 BrEJo GradE 1 r$ 3.310.207,98 r$ 3.310.207,98 
18 MaraBá 1 r$ 3.310.207,98 r$ 3.310.207,98 
19 SÃo JoÃo do araGUaia 1 r$ 3.310.207,98 r$ 3.310.207,98 
20 PalESTiNa do Pará 1 r$ 3.310.207,98 r$ 3.310.207,98 

21 SÃo doMiNGoS do 
araGUaia 1 r$ 3.310.207,98 r$ 3.310.207,98 

ToTal do loTE 05 r$ 16.551.039,90

loTE 22 TaPaJÓS 
/ BaiXo aMa-

ZoNaS
4

99 NoVo ProGrESSo 1 r$ 3.253.741,34 r$ 3.253.741,34
100 rUrÓPoliS 1 r$ 3.206.356,77 r$ 3.206.356,77 
101 alTaMira 1 r$ 3.206.356,77 r$ 3.206.356,77 
102 TrairÃo 1 r$ 3.206.356,77 r$ 3.206.356,77 

ToTal do loTE 22 r$ 12.872.811,65
ToTal da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS r$ 29.423.851,55

foro: Belém/Pa
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 790162
desiGNar
Portaria Nº.:3400/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 472192/2022
designar dEYSE SoarES SaldaNHa MoUra, Matrícula nº 57209123/1, 
Especialista em Educação, para responder pela função de Vice-dire-
tor (GEd-2) da EEEM dr Jose Marcio ayres/icoaraci/Belém, a contar de 
27/04/2022.

Portaria Nº.:3401/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº468837/2022
designar PaTricia HElENa fErrEira Moda, Matrícula nº 5782910/2, Es-
pecialista em Educação, para responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEM diocesana São francisco/Santarem, a contar 
de 27/04/2022.
Portaria Nº.:3399/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 468964/2022
designar rafaEla fraNco da SilVa, Matrícula nº 57233949/1, Especia-
lista em Educação, para responder pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEf Santo afonso/Belém, acontar de 27/04/2022.
Portaria Nº.:3402/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 468349/2022
designar carMEN alVES PaZ, Matrícula nº 57216193/2, Especialista em 
Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-
2) da EEEf São Vicente de Paula/Belém, a contar de 27/07/2022.
Portaria Nº.:3386/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo Nº 330101/2022
designar EliElZa SilVa PraTa, Matrícula nº 588783/1, Especialista em 
Educação, para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf Ter-
ceira Travessa/Benevides, durante o impedimento do titular, no periodo de 
02/05/2022 a 15/06/2022.
Portaria Nº.: 3389/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 434016/2022
designar ETiENE do Socorro Maia doS SaNToS, Matrícula nº 
57218195/1, Servente, para responder interinamente pela função de Se-
cretaria (GEd-1) da EEEf dr aramando correa/Santa Maria do Pará, a 
contar de 27/04/2022.
Portaria Nº.:3156/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo Nº 341269/2022
designar Maria cElia corrEia da coSTa, Matrícula nº 57212989/1, 
assistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
Secretaria (GEd-1) da EEEfM Magalhaes Barata/sede/Santa Maria do Pará, 
a contar de 20/04/2022.
diSPENSa dE fUNÇÃo
Portaria Nº.: 3155/2022 de 18/04/2022
de acordo com o Processo Nº 341269/2022
dispensar, a pedido, Maria do PErPETUo Socorro da SilVa MEdEi-
roS, Matrícula nº 57210371/1, Merendeira, da função de Secretaria (GEd-
1) da EEEfM Magalhaes Barata/sede/Santa Maria do Pará, a contar de 
20/04/2022.
Portaria Nº.:3383/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 384354/2022
dispensar, a pedido, aNa SHEYla rodriGUES SoUZa, Matrícula nº 
57234127/1, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor(-
GEd-2) da EEEM.Prof. Maria Socorro oliveira da rocha/ourem, a contar 
de 16/05/2022.
Portaria Nº.:3384/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 203286/2022
dispensar, a pedido, TErEZiNHa dE JESUS aTaidE dE alMEida, Matrícula 
nº 57212150/1, auxiliar operacional, da função de Secretária (GEd-1) da 
EEEM. leopoldina Guerreiro/Sede/afua, a contar de 27/04/2022.
Portaria Nº.:3379/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 357544/2022
dispensar, a pedido, rEJaNE do Socorro MENdES dE SoUSa raMoS, 
Matricula nº 6016340/2, Professor, da função de diretor i (GEd-3) da EEEf. 
Terceira Travessa/Benevides, a contar de 23/06/2022.
Portaria Nº.:3378/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 593635/2021
dispensar, a pedido, EdilENa Maria loBaTo PErEira, Matrícula nº 
5479193/2, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor(GEd-2) 
da EEEfM. Placidio de castro/Santarém, a contar de 17/02/2022.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:3492/2022 de 26/04/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, ao servidor JEffEr-
SoN rEiS SilVa, matricula nº 54186888/2, Professor, lotado na EE. Prof 
Maria Gabriela ramos de oliveira/icoaraci, no período de 04/04/2022 a 
02/04/2024.
Portaria Nº.:3393/2022 de 26/04/2022
conceder licença para Tratar de interesse Particular, ao servidor JEiSE 
MENdES MEdEiroS dE liMa, matricula nº 57212289/1, assistente ad-
ministrativo, lotado na EEEM Prof ruth Guimaraes ferreira/Benevides, no 
período de 01/02/2022 a 31/01/2024.
caNceLar a LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria Nº.:3491/2022 de 26/04/2022
cancelar , a contar de 13/04/2022, a licença para Tratar de interesse 
Particular, concedida atraves da PorTaria Nº 391/2021 de 21/01/2021, 
da servidora rUTH MarTa SaNToS corrEa, matricula nº 57215653/1, 
Tecnico em Gestão Publica, lotada na EEEfM Prof antonio carlos Gomes da 
costa/ananindeua.
reVoGar
Portaria N.º:3391/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo Nº 2021/1436409 de aposentadoria,
revogar, a contar de 01/05/2022, a cessão para a SEcrETaria MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo dE cUrUÇa, em relação a servidora lUciMar loPES 
BorGES, matricula nº 5240409/2, Professor, concedida através da Portaria 
col. nº 8099/2008 de 01/07/2008, sem ônus para o Órgão de origem, por 
conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
Portaria N.º:3392/2022 de 25/04/2022
de acordo com o Processo nº 2021/763981 de aposentadoria,
revogar, a contar de 01/05/2022, a cessão para a SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo dE ToME aÇU, em relação a servidora JUNilda dE SoUZa 
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fEiToSa, matricula nº 418676/1, Professor, concedida através da Portaria 
col. nº 23246/2000 de 28/12/2000, sem ônus para o Órgão de origem, por 
conta do processo de Municipalização do Ensino fundamental.
adMissÃo
Portaria Nº.: 1035/2022 de 25/04/2022
formalizar a admissão, da servidora ariElMa dE JESUS NEGrEiroS al-
VES, Matrícula nº 6316670/015, para exercer a função de Professor, na EE 
Profª Izabel Maracaipe/Itupiranga, a contar de 01/03/1990, para fins de 
regularização funcional.
disPeNsar
Portaria Nº.: 1034/2022 de 25/04/2022
formalizar a dispensa, da servidora SaMia Maria PaES BraYd dE oliVEi-
ra, Matrícula nº 5367174/012, lotada na Erc 1º E 2º Graus Tenente rego 
Barros/Belém, do emprego de Professor, a contar de 01/09/2000, para fins 
de regularização funcional.
Portaria Nº.: 1036/2022 de 25/04/2022
formalizar a dispensa, da servidora ariElMa dE JESUS NEGrEiroS al-
VES, Matrícula nº 6316670/015, lotada na EE Profª izabel Maracaipe/itu-
piranga, do emprego de Professor, a contar de 01/02/1991, para fins de 
regularização funcional.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº.3406/2022 de 25/04/2022
Nome:HErdaVio da SilVa NoroNHa
Matrícula:188379/1cargo:Professor
lotação:UT Prof asterio de campos/Belém
Período:04/03/22 a 02/04/22 – 03/04/22 a 01/06/22
Triênios:01/04/14 a 31/03/17 – 01/04/17 a 31/03/20
Portaria Nº.3405/2022 de 25/04/2022
Nome:claUdia dE NaZarE fErNaNdES lEiTÃo
Matrícula:3265390/4cargo:administrador EScolar
lotação:EEEfM Prof Nagib coelho Matni/Belém
Período:02/05/22 a 30/06/22
Triênios:30/05/15 a 29/05/18
Portaria Nº.3390/2022 de 25/04/2022
Nome:aNdrE faBiaNo dE oliVEira coSTa
Matrícula: 57203594/1cargo:Professor
lotação:EE Magalhaes Barata/Santa izabel do Pará
Período:30/04/22 a 28/06/22
Triênios:05/09/11 a 04/09/14
LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:3407/2022 de 25/04/2022
conceder licença luto, a SilVia Marilia frEiTaS BorGES, Matricula 
nº 5227844/1, Professor, lotada na EE artur Porto/Belém, no período de 
07/04/2022 a 14/04/2022.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:3461/2022 de 26/04/2022
conceder licença Maternidade, a SilVia lEila rEBElo rEGo, Matricula nº 
57188844/1, Professor, lotada na EE Gonçalves dias/Santarem, no período 
de 11/04/2022 a 07/10/2022.
Portaria Nº.:3408/2022 de 25/04/2022
conceder licença Maternidade, a claUdia Marcia diaS SilVa, Matricula 
nº 5838371/2, Professor, lotada na EE Marechal cordeiro de farias/Belém, 
no período de 27/03/2022 a 22/09/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:3409/2022 de 25/04/2022
conceder licença Paternidade, a PaUlo roBErTo da SilVa aNdradE, 
Matricula nº 57198305/2, Professor, lotado na EEEM carmina Gomes/São 
felix do Xingu, no período de 05/02/2022 a 24/02/2022.
Portaria Nº.: 3410/2022 de 25/04/2022
conceder licença Paternidade, a MiNaldo VilEla MarQUES, Matricula 
nº 5872561/2, Professor, lotado na EE Proª deuzuita Pereira de Queiroz/
redenção, no período de 31/03/2022 a 19/04/2022.
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:3411/2022 de 25/04/2022
Nome: EliNa do Socorro SaNToS da SilVa
Matrícula:57216906/1 Período:14/06/22 à 28/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. almirante Joao faria de lima/Belém
Portaria Nº.:1695/2022 de 15/03/2022
Nome: BrUNo rafaEl dE SoUSa liMa
Matrícula:5960039/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.:1717/2022 de 15/03/2022
Nome: iZaBEl criSTiNa MarTiNS dE SoUZa
Matrícula:6400329/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria Nº.:1718/2022 de 15/03/2022
Nome: iracEMa PiNTo da SilVa
Matrícula:189278/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:divisão de informação e documentação/Belém
Portaria Nº.:1708/2022 de 15/03/2022
Nome: cElia rEGiNa da cUNHa SoUSa
Matrícula:761176/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:1690/2022 de 15/03/2022
Nome: SiMoNE raMoS dE SoUZa
Matrícula:57208268/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:1704/2022 de 15/03/2022
Nome: EdiValdo dE aNdradE
Matrícula:57313507/1 Período:18/07/22 à 16/08/22Exercício:2022
Unidade:Nucleo contratos e convenios/Belém

Portaria Nº.:1691/2022 de 15/03/2022
Nome: rUBENS SEiXaS MacHado
Matrícula:303461/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Projeto de reeducação Psicomotora/Belém
Portaria Nº.:1697/2022 de 15/03/2022
Nome: dioGo PiNHEiro MoUra
Matrícula:5912584/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de Suporte administrativo/Belém
Portaria Nº.:1701/2022 de 15/03/2022
Nome: doUGlaS dE JESUS NEVES
Matrícula:57212896/1 Período:20/06/22 à 19/07/22Exercício:2022
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:1700/2022 de 15/03/2022
Nome: Maria clara fErrEira BraGa
Matrícula:57224264/1 Período:17/07/22 à 15/08/22Exercício:2022
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:1689/2022 de 15/03/2022
Nome: EdNa coSTa GoMES
Matrícula:180963/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:1687/2022 de 15/03/2022
Nome: roSiMErY oliVEira doS SaNToS SoUZa
Matrícula:57224160/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:1688/2022 de 15/03/2022
Nome: JESSica SUEllEN flEXa riBEiro STrYMPl rodriGUES
Matrícula:57222833/2 Período:15/07/22 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:departamento de administração de Pessoal/Belém
Portaria Nº.:1709/2022 de 15/03/2022
Nome: claUdia Maria riBEiro da SilVa
Matrícula:5941164/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof ruth Guimaraes Pereira/Benevides
Portaria Nº.:1703/2022 de 15/03/2022
Nome: JUlio cESar da SilVa
Matrícula:5711738/2 Período:06/05/22 à 19/06/22Exercício:2021
Unidade:EE leao ireneu Haussler delgado/Benevides
Portaria Nº.:1721/2022 de 15/03/2022
Nome: roSaNGEla da SilVa daMaScENo
Matrícula:57213837/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Padre Josimo Tavares/Benevides
Portaria Nº.:1715/2022 de 15/03/2022
Nome: carloS alBErTo liMa SoUZa
Matrícula:5057868/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Padre Josimo Tavares/Benevides
Portaria Nº.:1713/2022 de 15/03/2022
Nome: Maria aNToNia PaSSoS doS SaNToS
Matrícula:6004857/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria Nº.:1713/2022 de 15/03/2022
Nome: Maria clara MoNTEiro GoNÇalVES ViEira
Matrícula:731307/2 Período:18/07/22 à 31/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria Nº.:1711/2022 de 15/03/2022
Nome: VaNilda loPES TaBoSa
Matrícula:5899807/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Santa Tereza d’avila/Marituba
Portaria Nº.:1870/2022 de 18/03/2022
Nome: Maria daS dorES BiBaS coSTa
Matrícula:751375/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:3005/2022 de 13/04/2022
Nome: allaN dE MoraES GoES
Matrícula:57211730/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3006/2022 de 13/04/2022
Nome: MaTHEUS alVES dEMETEri
Matrícula:57211760/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3007/2022 de 13/04/2022
Nome: aNGEla Maria GUiMaraES cardoSo
Matrícula:6003354/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3008/2022 de 13/04/2022
Nome: Maria iVaNETE da SilVa liMa
Matrícula:675458/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM instituto Bom Pastor/ananindeua
Portaria Nº.:3009/2022 de 13/04/2022
Nome: adalBErTo GEraldo diaS Maia
Matrícula:447641/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3010/2022 de 13/04/2022
Nome: diEGo coSME MiraNda rEiS
Matrícula:5948308/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:3011/2022 de 13/04/2022
Nome: aNdrEZa ElaiNE SilVa SilVa
Matrícula:57209445/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf conego Batista campos/ananindeua
Portaria Nº.:3012/2022 de 13/04/2022
Nome: Maria raQUEl SoarES dE SoUZa
Matrícula:57219336/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf conego Batista campos/ananindeua
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Portaria Nº.:3013/2022 de 13/04/2022
Nome: daNiEllE aNdrEZa SalES SilVa
Matrícula:5942276/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf EEEf conego Batista campos/ananindeua
Portaria Nº.:3017/2022 de 13/04/2022
Nome: SilENE dE PaUla aSSUNÇÃo VaScoNcEloS
Matrícula:57224134/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof david Salomao Mufarrej/Belém
Portaria Nº.:3000/2022 de 13/04/2022
Nome: lidia do Socorro rodriGUES dE MoraES
Matrícula:57213162/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:3001/2022 de 15/03/2022
Nome: EliaNa do Socorro caSTro HaZEU
Matrícula:57234206/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:3002/2022 de 13/04/2022
Nome: HEllEN criSTiNa dE NaZarE carValHo da SilVa
Matrícula:57213834/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3003/2022 de 13/04/2022
Nome: EliaNa GoMES da crUZ
Matrícula:662755/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE artur Porto/Belém
Portaria Nº.:759/2022 de 10/03/2022
Nome: lidia do Socorro fErrEira dE BriTo
Matrícula:5721377/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE rotary club castanhal/castanhal
Portaria Nº.:892/2022 de 02/03/2022
Nome: MaGalY dE JESUS MarTiNS dE SoUSa
Matrícula:6006477/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 8 UrE/castanhal
Portaria Nº.:797/2022 de 02/03/2022
Nome: NaTaSHa fErNaNdES dE SoUSa
Matrícula:57217648/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 8ª UrE/castanhal
Portaria Nº.:806/2022 de 02/03/2022
Nome: roSiaNa dE araUJo aMoriM
Matrícula:5900131/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:8 UrE/castanhal
Portaria Nº.:802/2022 de 02/03/2022
Nome: PaUla alESSaNdra da SilVa E SilVa
Matrícula:5941957/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 8 UrE/castanhal
Portaria Nº.:808/2022 de 02/03/2022
Nome: ValdiNEidE SaNTa BriGida dE SoUZa
Matrícula:57217433/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 8 UrE/castanhal
Portaria Nº.:1029/2022 de 16/03/2022
Nome: PaUlo HENriQUE doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5889558/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimunda Sena da Silva/curuça
Portaria Nº.:168/2022 de 16/03/2022
Nome: JoSEli da crUZ MoraES
Matrícula:57218208/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf inacio Koury/castanhal
Portaria Nº.:166/2022 de 16/03/2022
Nome: daNiEla frEiTaS dE MoraES
Matrícula:57213392/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEf inacio Koury/castanhal
Portaria Nº.:174/2022 de 16/03/2022
Nome: NEUSa SoUZa TriNdadE
Matrícula:57214159/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf inacio Koury/castanhal
Portaria Nº.:176/2022 de 16/03/2022
Nome: VaNUZa GoMES dE BriTo
Matrícula:5902309/1 Período:23/07/22 à 05/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf inacio Koury/castanhal
Portaria Nº.:462/2022 de 16/03/2022
Nome: EldolicE lEal TEiXEira
Matrícula:534323/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
Portaria Nº.:1020/2022 de 11/03/2022
Nome: alESSaNdra BoTElHo raiol
Matrícula:57213390/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimunda Sena da Silva/curuça
Portaria Nº.:1022/2022 de 11/03/2022
Nome: arcEliNo Marcio fUrTado diaS
Matrícula:57210238/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM raimunda Sena da Silva/curuça
Portaria Nº.:1040/2022 de 17/03/2022
Nome: PEdro SErGio BraGa liSBoa
Matrícula:192864/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Nelson rebelo/Marapanim
Portaria Nº.:1038/2022 de 17/03/2022
Nome: Maria do Socorro MElo araUJo
Matrícula:57212775/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Nelson rebelo/Marapanim
Portaria Nº.:1037/2022 de 17/03/2022
Nome: Maria do carMo foNTiNElE carValHo
Matrícula:5531012/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Nelson rebelo/Marapanim

Portaria Nº.:1042/2022 de 17/03/2022
Nome: ValQUiria dE alMEida liMa
Matrícula:57213430/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Nelson rebelo/Marapanim
Portaria Nº.:1032/2022 de 17/03/2022
Nome: EdSoN MiraNda SalGado
Matrícula:57212875/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rotary club castanhal/castanhal
Portaria Nº.:769/2022 de 10/03/2022
Nome: alZENir UcHoa lUNa lEao alENcar
Matrícula:5900164/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade: 8 UrE/castanhal
Portaria Nº.:796/2022 de 10/03/2022
Nome: Maria caNdida aZEVEdo SodrE
Matrícula:5526094/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:8 UrE/castanhal
Portaria Nº.:731/2022 de 08/03/2022
Nome: BraUlio GUilHErME aNoS TaNGEriNo
Matrícula:5210712/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:734/2022 de 08/03/2022
Nome: GEaNdrE HarliSSoN filGUEira doS SaNToS
Matrícula:57212858/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:733/2022 de 08/03/2022
Nome: daNiElE GoMES BaTiSTa
Matrícula:57217572/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:159/2022 de 18/04/2022
Nome:dJair NaVarro MorEira
Matrícula:3278590/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:160/2022 de 18/04/2022
Nome:adY EMilia alVES dE JESUS
Matrícula:5900710/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:1ª UrE/Bragança
Portaria Nº.:161/2022 de 18/04/2022
Nome:Maria do Socorro GoMES dE liMa
Matrícula:5900713/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mário Queiroz do rosario/Bragança
Portaria Nº.:162/2022 de 18/04/2022
Nome:aUrEa KEZia GoMES da SilVa
Matrícula:57227538/2Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Santa Teresinha/Bragança
Portaria Nº.:163/2022 de 18/04/2022
Nome:roNiclEidE BraNdÃo fariaS
Matrícula:57218043/1Período:03/06/22 à 02/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria Nº.:164/2022 de 18/04/2022
Nome:lUTYaNNa do Socorro dE oliVEira dE SoUSa
Matrícula:57217486/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.do rocha;Bragança
Portaria Nº.:165/2022 de 18/04/2022
Nome:iSaBEl criSTiNa PiNHEiro
Matrícula:5900715/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leandro lobão da Silveira/Bragança
Portaria Nº.:166/2022 de 18/04/2022
Nome:aldilENE do Socorro oliVEira doS SaNToS
Matrícula:57217479/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Externato Santo antonio/Bragança
Portaria Nº.:167/2022 de 18/04/2022
Nome:EliaNa daS GraÇaS doS SaNToS BaTiSTa
Matrícula:6317545/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Externato Santo antonio/Bragança
Portaria Nº.:168/2022 de 18/04/2022
Nome:Mário GUilHErME fariaS SilVa
Matrícula:57214505/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Externato Santo antonio/Bragança
Portaria Nº.:169/2022 de 18/04/2022
Nome:EdilMa do Socorro da SilVa PirES
Matrícula:73504061/Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. casa da amizade/Bragança
Portaria Nº.:126/2022 de 12/04/2022
Nome:aNToNio lUiZ SilVa SoarES
Matrícula:5449073/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEM. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:127/2022 de 12/04/2022
Nome:loUriVal PErEira da crUZ
Matrícula:57214774/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:031/2022 de 07/03/2022
Nome:aNGEla Maria oliVEira aSSUNÇÃo
Matrícula:57234485/1Período:03/06/22 à 17/07/22Exercício:2021
Unidade:EE, lenilson luiz Miranda/São Geraldo do araguaia
Portaria Nº.:132/2022 de 12/04/2022
Nome:Maria do Socorro SilVa
Matrícula:57212863/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:133/2022 de 12/04/2022
Nome:irENoVaN rodriGUES PErEira filHo
Matrícula:57214678/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM. o Pequeno Principe/Marabá
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Portaria Nº.:134/2022 de 12/04/2022
Nome:fraNcilETE SoUZa dE alMEida
Matrícula:5769841/3Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEM. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:135/2022 de 12/04/2022
Nome:aNToNio PiNTo MacHado
Matrícula:57214793/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:136/2022 de 12/04/2022
Nome:Maria do Socorro doS SaNToS caSTro
Matrícula:5842484/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEM. o Pequeno Principe/Marabá
Portaria Nº.:040/2022 de 12/04/2022
Nome:aNdrEY HElToN GoUlarT flEXa
Matrícula:57202351/2Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.conego calado/igarape-Miri
Portaria Nº.:115/2022 de 20/04/2022
Nome:aNa claUdia BUlHÕES doS SaNToS
Matrícula:5840511/2Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. cesar Pinheiro/capanema
Portaria Nº.:117/2022 de 20/04/2022
Nome:oZEliNa alVES da SilVa
Matrícula:201383/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.:118/2022 de 20/04/2022
Nome:arENildES TEiXEira doS rEiS
Matrícula:6025048/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto olimpio-anexo/Nova Timboteua
Portaria Nº.:119/2022 de 20/04/2022
Nome:JUcilENE liMa do NaSciMENTo
Matrícula:57211148/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE.augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.:120/2022 de 20/04/2022
Nome:aNa Maria dE SoUZa
Matrícula:5553903/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.:121/2022 de 20/04/2022
Nome:roSiaNa do Socorro Garcia NUNES
Matrícula:57212297/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.:122/2022 de 20/04/2022
Nome:GEorGE aNToNio PaUla MElo
Matrícula:57212357/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.:123/2022 de 20/04/2022
Nome:fraNciSco GilSoN MaXiMiaNo fErrEira
Matrícula:57213763/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto olimpio/Nova Timboteua
Portaria Nº.:34/2022 de 18/04/2022
Nome:Maria ElioZaN fErrEira liMa
Matrícula:57233953/1Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria Nº.:35/2022 de 19/04/2022
Nome:lEilaNE SUElEN BaTiSTa GoMES
Matrícula:57209913/1Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria Nº.:36/2022 de 20/04/2022
Nome:Maria dE faTiMa fUrTado da SilVa
Matrícula:5742781/1Período:15/05/22 à 28/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.dionisio Hage/capitão Poço
Portaria Nº.:027/2022 de 22/04/2022
Nome:Maria dE fáTiMa oliVEira dE SoUSa
Matrícula:6313841/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.cecilia Meireles/Parauapebas
Portaria Nº.:028/2022 de 22/04/2022
Nome:HElENa liMa PEdrEira
Matrícula:949981/1Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.cecilia Meireles/Parauapebas
Portaria Nº.:3015/2022 de 13/04/2022
Nome:BErENicE oliVEira dE SoUSa
Matrícula:57212379/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. dr. freitas/Belém
Portaria Nº.:3016/2022 de 13/04/2022
Nome:carloS aUGUSTo cESário da cUNHa
Matrícula:606685/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém
Portaria Nº.:3017/2022 de 13/04/2022
Nome: JoÃo carloS SilVa dE oliVEira
Matrícula:453935/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém
Portaria Nº.:3018/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria odiNEa diNiZ riBEiro
Matrícula:627605/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém
Portaria Nº.:3019/2022 de 13/04/2022
Nome:MariSE coSTa rodriGUES
Matrícula:5459214/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém
Portaria Nº.:3020/2022 de 13/04/2022
Nome:raQUEl alcaNTará dE liMa
Matrícula:57213013/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém

Portaria Nº.:3021/2022 de 13/04/2022
Nome:roSilENE Socorro liMa lEiTE
Matrícula:536350/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém
Portaria Nº.:3022/2022 de 13/04/2022
Nome: ValdilEia carValHo cardoSo da SilVa
Matrícula:5889907/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém
Portaria Nº.:3023/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria lUcia da SilVa GaTiNHo
Matrícula:5942351/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.São Geraldo/ananindeua
Portaria Nº.:3026/2022 de 13/04/2022
Nome:SilVio BarBoSa da SilVa
Matrícula:6016952/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Encanação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:3027/2022 de 13/04/2022
Nome:SilVaNa dE caSTilHo cardoSo
Matrícula:5381304/2Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Encanação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:3028/2022 de 13/04/2022
Nome:rUTH aNNE BaTiSTa da crUZ da SilVa
Matrícula:5900021/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Encanação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:3029/2022 de 13/04/2022
Nome:ROSEMARY BELEḾ DE LIMA
Matrícula:6332463/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Encanação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:3030/2022 de 13/04/2022
Nome:doroTEia doS SaNToS MESQUiTa
Matrícula:57224143/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Encanação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:3031/2022 de 13/04/2022
Nome:aNdrE SoarES SaNTa BriGida
Matrícula:57212298/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Encanação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:3032/2022 de 13/04/2022
Nome:JorGElENE NaiGE BarBoSa dE aZEVEdo
Matrícula:5389836/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria Encanação de araujo/ananindeua
Portaria Nº.:3038/2022 de 13/04/2022
Nome:HUlda iZa GoNÇalVES dE PaUla
Matrícula:57209726/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3039/2022 de 13/04/2022
Nome:aNa criSTiNa loPES dE araUJo
Matrícula:5942884/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3040/2022 de 13/04/2022
Nome:alBaNiSa aMaral da coSTa
Matrícula:569194/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3041/2022 de 13/04/2022
Nome:alaNE da SilVa BoTElHo
Matrícula:57224129/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3042/2022 de 13/04/2022
Nome:Marcia criSTiNa ViEira dE aMoriM
Matrícula:57209762/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3043/2022 de 13/04/2022
Nome:VEra loUrdES MacHado MaZZiNi
Matrícula:376345/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3044/2022 de 13/04/2022
Nome:SErGio ricardo BriTo do roSario
Matrícula:562742/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3045/2022 de 13/04/2022
Nome:PaUla SaNTaNa BarBoSa
Matrícula:5901087/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:3094/2022 de 13/04/2022
Nome:UrBaNo cUNHa filHo
Matrícula:57211586/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE; artur Porto/Belém
Portaria Nº.:3101/2022 de 13/04/2022
Nome:HEBE NEidE alVES BorGES
Matrícula:57208545/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEM.Maria Helena Valente Tavares/ananindeua
Portaria Nº.:735/2022 de 08/03/2022
Nome:lUciaNa Maria GaViNHo dE aNdradE
Matrícula:57218209/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:736/2022 de 08/03/2022
Nome: lUciENE SENa caMÕES
Matrícula:57218396/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:738/2022 de 08/03/2022
Nome:Maria do Socorro laMEira liMa
Matrícula:5255910/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilza Nascimento/castanhal
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Portaria Nº.:739/2022 de 08/03/2022
Nome:Maria JUcilEidE coSTa alMEida
Matrícula:57210356/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:742/2022 de 08/03/2022
Nome:riTa dE caSSia SalES dalMacio
Matrícula:5842042/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:744/2022 de 08/03/2022
Nome:SiMoNE do Socorro dE SoUSa rEiS
Matrícula:57217558/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:745/2022 de 08/03/2022
Nome:SUZY SoUSa oliVEira
Matrícula:57217657/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nilza Nascimento/castanhal
Portaria Nº.:724/2022 de 23/03/2022
Nome:MariSaNdra do Socorro rEiS dE oliVEira
Matrícula:57217607/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.José Salles/castanhal
Portaria Nº.:707/2022 de 23/03/2022
Nome:aGlairSSY KariTiaNE fErrEira alVES
Matrícula:57212805/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.José Salles/castanhal
Portaria Nº.:696/2022 de 20/02/2022
Nome:Maria TaTiaNE da SilVa lira
Matrícula:57218196/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. 28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:692/2022 de 20/02/2022
Nome:Maria do carMo SaNToS da SilVa
Matrícula:6006698/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:688/2022 de 20/02/2022
Nome:Marcia dE fáTiMa dE MoraES SoUSa BaSToS
Matrícula:5900134/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:685/2022 de 20/02/2022
Nome:iraci SarMENTo da PaiXÃo
Matrícula:57212785/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:684/2022 de 20/02/2022
Nome:HElEYSE dE NaZarE BraGa dE SoUZa
Matrícula:57212773/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:683/2022 de 20/02/2022
Nome:HElENa MoNTEiro dE SoUZa
Matrícula:57213448/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:682/2022 de 20/02/2022
Nome:fraNciSca dErlaNGE SoarES dE SoUSa
Matrícula:5900116/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:680/2022 de 20/02/2022
Nome:EdilEUZa corrEa da coSTa
Matrícula:234575/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.28 de Janeiro/castanhal
Portaria Nº.:661/2022 de 10/02/2022
Nome:laUra cordoVil dE criSTo
Matrícula:57212807/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.inacio Passarinho/Terra alta
Portaria Nº.:3398/2022 de 25/04/2022
Nome:lidUiNa SElMa SoarES BaSToS
Matrícula:396842/2 Período:20/06 à 03/08/22Exercício:2020
Unidade:centro de Educ.de Jov. e adul. Profº luiz octavio Per./Belém
Portaria Nº.:3397/2022 de 25/04/2022
Nome:roSiNEidE PiNTo BaliEiro
Matrícula:5941458/1 Período:01/06 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf João carlos Batista/ananindeua
Portaria Nº.:3396/2022 de 25/04/2022
Nome:Maria criSTiNa SoBriNHo dE SoUSa do NaSciMENTo
Matrícula:57209297/1 Período:17/06 à 31/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Profº Joaquim Viana/ananindeua
Portaria Nº.:3395/2022 de 25/04/2022
Nome:EUfroSiNa da crUZ BEZErra
Matrícula:195790/2 Período:02/05 à 15/06/22Exercício:2020
Unidade:centro de Educ.de Jov. e adul. Profº luiz octavio Per./Belém
Portaria Nº.:2980/2022 de 13/04/2022
Nome:aNGEla Maria SoUZa fariaS
Matrícula:406678/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE antônio Gondim lins/ananideua
Portaria Nº.:2981/2022 de 13/04/2022
Nome:EdElra dE JESUS NUNES doS SaNToS
Matrícula:5894900/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE augusto Montenegro/Belém
Portaria Nº.:2982/2022 de 13/04/2022
Nome:aldEMira do Socorro cUNHa
Matrícula:322652/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Erc alexandre Nicomedes/Belém

Portaria Nº.:2983/2022 de 13/04/2022
Nome:JoSÉ aUGUSTo SaNToS
Matrícula:5901019/1 Período:20/07 à 02/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº antônio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria Nº.:2984/2022 de 13/04/2022
Nome:KairE MicHElY alVES alcaNTara
Matrícula:5901763/1 Período:25/07 à 07/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº antônio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria Nº.:2985/2022 de 13/04/2022
Nome:THiaGo VicTor dE QUEiroZ frEiTaS
Matrícula:57213707/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. antônio Teixeira Gueiros/ananindeua
Portaria Nº.:2986/2022 de 13/04/2022
Nome:roSiaNE rodriGUES doS SaNToS
Matrícula:5942781/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr. antônio Teixeira Gueiros/ananindeua
Portaria Nº.:2987/2022 de 13/04/2022
Nome:PaUla fariaS BarBoSa
Matrícula:342386/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2988/2022 de 13/04/2022
Nome:carMEM lUcia GoMES dE SoUSa
Matrícula:57208241/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2989/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria dE JESUS SilVa Barra
Matrícula:454311/1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2022
Unidade:EE Prof. acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2990/2022 de 13/04/2022
Nome:PEriclES JoSÉ caNElaS dE aNdradE
Matrícula:778680/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof. acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2991/2022 de 13/04/2022
Nome:MilSoN GoNÇalVES dE carValHo filHo
Matrícula:626767/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof. acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2992/2022 de 13/04/2022
Nome:MoNica MarTiNS aNdradE
Matrícula:6307931/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof. acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2993/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria odiNEa do NaSciMENTo BriTo
Matrícula:312681/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof. acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2994/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria da coNSolaÇÃo da SilVa rodriGUES
Matrícula:626783/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof. acy de Jesus Barros Pereira/Belém
Portaria Nº.:2995/2022 de 13/04/2022
Nome:dario diaS da SilVa filHo
Matrícula:57234110/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2018
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:2996/2022 de 13/04/2022
Nome:roGErio da SilVa riBEiro
Matrícula:57214608/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:2997/2022 de 13/04/2022
Nome:SaNdra Maria da SilVa GoMES
Matrícula:5378680/3 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:2998/2022 de 13/04/2022
Nome:claUdia HElENa dE SoUZa VilHENa
Matrícula:5889790/1 Período:01/07 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:2999/2022 de 13/04/2022
Nome:Maria lUcia liMa caMara
Matrícula:5941628/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE alexandre Zacarias de assunção/Belém
Portaria Nº.:08/2022 de 20/04/2022
Nome:ciNTia da foNSEca JaciNTo
Matrícula:5901495/1 Período:22/06 à 05/08/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:09/2022 de 20/04/2022
Nome:Maria GracilÉa PErEira E SilVa
Matrícula:5467225/2 Período:22/06 à 05/08/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria Nº.:1358/2022 de 24/03/2022
Nome:dEidiaNE rodriGUES BalHEiro
Matrícula:57212476/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1359/2022 de 24/03/2022
Nome:EdiNa criSTiNa corrEa da SilVa
Matrícula:5900815/1Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1360/2022 de 24/03/2022
Nome:JoSÉ lUiZ SilVa E SilVa
Matrícula:5900533/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
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Portaria Nº.:1363/2022 de 24/03/2022
Nome:JUliaNa claUdia rodriGUES da SilVa
Matrícula:5942758/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1365/2022 de 24/03/2022
Nome:Maria NaTaliNa QUarESMa SilVa
Matrícula:6318193/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1367/2022 de 24/03/2022
Nome:PaTricia dE NaZarE NEVES coSTa
Matrícula:57212178/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1370/2022 de 24/03/2022
Nome:aldalicE SoUSa da coSTa
Matrícula:57226293/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE anexo Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1370/2022 de 24/03/2022
Nome:aldalicE SoUSa da coSTa
Matrícula:57226293/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE anexo Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1372/2022 de 24/03/2022
Nome:SEBaSTiÃo dE JESUS rodriGUES dE liMa
Matrícula:607231/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Portaria Nº.:1397/2022 de 28/09/2022
Nome:aNa Maria alMEida da SilVa
Matrícula:606855/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1401/2022 de 28/03/2022
Nome:JUliETa criSTiNa carValHo VilHENa
Matrícula:6027733/2 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1404/2022 de 28/03/2022
Nome:lUciNETE PiNHEiro dE MEdEiroS
Matrícula:5900505/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1405/2022 de 28/03/2022
Nome:MarcElo SilVa da SilVa
Matrícula:57212398/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1406/2022 de 28/03/2022
Nome:MaNoEl MarciMiliaNo diaS PiNHEiro
Matrícula:599158/1 Período:01/07 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1409/2022 de 28/03/2022
Nome: Maria TErEZiNHa MENEZES E SilVa
Matrícula:6318185/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1410/2022 de 28/03/2022
Nome:MarilENE dE JESUS PiNHEiro Baia
Matrícula:57224058/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1411/2022 de 28/03/2022
Nome:PaTricia oliVEira doS SaNToS
Matrícula:5900545/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1413/2022 de 28/03/2022
Nome:roSilEa PErEira dUTra
Matrícula:57212455/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1414/2022 de 28/03/2022
Nome:SaNTaNa corrEa doS SaNToS
Matrícula:57215377/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1415/2022 de 28/03/2022
Nome:raiMUNdo NoNaTo dE liMa BarroS
Matrícula:955663/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1407/2022 de 28/03/2022
Nome:Maria doMiNGaS cardoSo loBaTo
Matrícula:57212445/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
Portaria Nº.:1408/2022 de 28/03/2022
Nome:Maria lUciENE Baia rodriGUES
Matrícula:57212373/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:1037/2022 de 25/04/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 032/1988 de 17/06/1988, que admitiu, 
a servidora TElMa dE NaZarE dElGado MENdES, para exercer a função 
de Professor, no periodo de 01/08/1988 a 30/11/1988, para fins de regu-
larização funcional.
Portaria Nº.:3462/2022 de 26/04/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1465/2022 de 09/03/2022, que conce-
deu férias, no período de 01/07/2022 à 30/07/2022, ao servidor SaMUEl 
MEdEiroS rocHa,matricula 57212272/1, auxiliar operacional,lotado na 
ERRFM Paraense/Ananindeua, referente ao exercício de 2022, para fins de 
regularização funcional.

Protocolo: 790462

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo nº 2021/1050663
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 06/2022 -UEPa, cujo objeto é a aquisição de Gêneros 
alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de forma parcelada para atender 
as necessidades dos docentes itinerantes do campus Viii/Marabá/UEPa, o 
qual resultou em fracaSSado.
Belém, 27 de abril de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 790191
Processo nº 2021/1050663
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 07/2022-UEPa, cujo objeto é a aquisição de material de 
consumo para o desenvolvimento das aulas práticas dos alunos.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 02.441.945/0001-74 – aNdrE E. S. ScHilliNG. item 4. Valor da pro-
posta r$ 10.584,00.
2- 03.526.560/0001-72 – GEraÇÃo Y dE rESENdE coMÉrcio lTda. 
itens 1, 2 e 5. Valor da proposta r$ 35.470,27
3- 12.503.584/0001-05 – rodolfo fErrEira SilVa. item 3. Valor da 
proposta r$ 13.000,00.
4- 45.486.393/0001-23 -MaTEUS dE carValHo GUiMarÃES lTda. item 
6. Valor da proposta r$ 12.600,00.
Belém, 27 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 790197
Processo nº 2021/765783
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade Pre-
gão Eletrônico SrP nº 01/2022-UEPa, cujo objeto é o registro de Preços 
para aquisição futura e eventual de material de consumo para tratamento 
e limpeza das Piscinas dos campi da capital e do interior do Estado da 
Universidade do Estado do Pará.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 11.235.712/0001-06 - laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMEN-
ToS ElETro-ElETro. itens 7 e 8. Valor da proposta r$ 9.904,00.
2- 19.518.277/0001-39 – PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS EirEli, 
itens 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12. Valor da proposta r$ 387.758,60.
item cancelado: 6
Belém, 27 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 790262

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 3809/22-coNsUN, 01 de abril de 2022.
EMENTa: agradecer e Elogiar a conselheira drª Heloisa Guimarães.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, e ad referendum 
do Egrégio conselho Universitário, em 01 de abril de 2022, promulga a 
seguinte:
rESolUÇÃo
art. 1º - fica aprovado o agradecimento e elogio a conselheira drª Heloisa 
Guimarães pela presteza, dedicação, eficácia e compromisso durante seu 
exercício no cargo de conselheira, representante da classe Política, em ra-
zão dos valorosos serviços prestados a esta instituição de Ensino Superior.
Paragrafo único: a conselheira exerceu seu mandato de 30 de Junho de 
2021 a 31 de março de 2022, com renúncia a contar de 01 de abril de 
2022, conforme o processo nº 2022/419011-UEPa.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito reativo a 01 de abril de 2022.
reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 01 de abril de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor e Presidente do conselho Universitário

Protocolo: 790018
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secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. 416/2022– cGP/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo 2022/454618 e o laudo Médico nº 206288a/1
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (sessenta) dias de afastamento para TraTaMENTo dE 
SaÚdE, no período de 16/02/2022 a 16/04/2022, a servidora ou (a) cEci-
lia Maria dE MoraES liMa, Matrícula: 57226318/4, cargo: Técnico em 
Gestão de assistência Social, lotada no Órgão: SEaSTEr.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 25 
de abril de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 790317

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

12º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
48/2012/seas
Processo nº 2021/787288
objeto: prorrogação do prazo de vigência e reajuste, por mais 12 (doze) meses
Vigência: 02/10/2021 à 01/10/2022
data da assinatura: 01/10/2021
Unidade orçamentária: 87.101
funcional Programática: 87.101.08.128.1505.8860
Elemento de despesa: 3390.36
fonte: 0107
ação detalhada: 243.078
Valor Mensal: r$ 5.518,69
Valor Global: r$ 66.224,28
contratado: ivanilde Pantoja Matos e afonso rodrigues de Matos
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 790085

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/1159250/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 03/2022/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº 2021/1159250/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº 03/2022/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos de Refrigeração, a fim 
de atender a demanda do convênio nº 813520/2014;
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo 
de controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado 
nos autos do supracitado processo, opinando pela declaração de “fracas-
sado” para os itens 1 e 2, tendo em vista que no curso da fase externa 
do referido certame não foram obtidas propostas válidas para os referi-
dos itens e pela Homologação do Pregão Eletrônico nº 03/2022/SEaSTEr, 
adjudicado em favor da empresa J M foNSEca MarTiNS lTda, cNPJ nº 
35.822.821/0001-98, pelo valor total de r$ 89.600,00 para o item 03 e 
pelo valor total de r$ 28.000,00 para o item 04; uma vez demonstradas 
as regularidades das propostas vencedoras, bem como a idoneidade da 
licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto 
Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº 03/2022/SEaSTEr, ad-
judicado em favor da empresa J M foNSEca MarTiNS lTda, cNPJ nº 
35.822.821/0001-98, pelo valor total de r$ 89.600,00 para o item 03 e 
pelo valor total de r$ 28.000,00 para o item 04; uma vez demonstradas 
as regularidades das propostas vencedoras, bem como a idoneidade da 
licitante adjudicatária, nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto 
Estadual nº. 534/2020 e declarar “fracaSSadoS” os itens 1 e 2 do supra-
citado certame licitatório, devido aos motivos então expostos.
Belém (Pa), 13 de abril de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 790046

..

diÁria
.

Portaria Nº 427/2022 – 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/ 478702
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Taiana Nascimento da Silva,5946558,Gerente ,adriana Souza de Bar-
ros,5875412/2,assistente Social, cledison Brabo dos Santos,8022536/1, 
Secretário de diretoria no trecho Nova Esperança do Piriá/Pa no Período de 
08/05 a 14/05/2022.coM oBJETiVo de capacitação de Trabalhadores do 
SUaS,SiNaSE e SiSaN. MarcoS aNToNio coSTa dE aQUiNo ,MoToriS-
Ta conduzir servidores com equipe da drccP/ SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.128.1505.8399 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de aBril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 433/2022 – 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/ 478949
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
NaYaNa diNiZ TUlio,5946556/3,coordENadora,Maria JacirENE dE 
SoUZa BarBoSa,54192688/1,aSSiSTENTE Social,raQUEl doS SaN-
ToS SoUSa,55587724/1 agente de PorTaria que se deslocara para o 
município de caPaNEMa/Pa no período de 08/05 a 14/05/2022 com obje-
tivo de capacitação de Trabalhadores do SUaS,SiNaSE e SiSaN.lUiZ oTa-
Vio SaNTaNa liMa,5596882/1,MoToriSTa coM oBJETiVo de conduzir 
Veículos com técnicos da drccP/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de abril 2022
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 426/2022 – 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/ 492577
rESolVE:
autorizar o pagamento de 09 e ½ (NoVE e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
lUiZ carloS fiGUEirEdo da SilVa,54191320/2,SocioloGo,Haroldo 
JoSÉ caMPoS BraNdÃo,3212777/1,PSicÓloGo que se deslocara para os 
municípios de oriXiMiNá/Pa e ÓBiToS/Pa no período de 17/05 a 26/05/2022 
com objetivo de apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistencial.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0339007858 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 431/2022 – 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/ 496016
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
lUiS GUilHErME cardoSo daNTaS,54189624/4 GErENTE dE ProJETo 
que se deslocara para o município de SoUrE/Pa no período de 04/05 a 
07/05/2022 com objetivo de Promover a inclusão socioprodutiva das famí-
lias em situações de vulnerabilidade 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, 
27 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 430/2022 – 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/ 497817
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (TrÊS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
HElENNicE dE liMa rocHa riBEiro,colaBoradora EVENTUal, c P f –
480.114.872 - 72 que se deslocara para o município de SaNTarÉM/Pa no 
período de 09/05 a 12/05/2022 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, 
27 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 425/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 500654
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, SEcrETario dE
ESTado, que se deslocará para aos municípios de cUrraliNHo,alTaMi-
ra E NoVa iPiXUNa, no período de 26/04 a 28/04/2022 com objetivo 
acompanhar o Excelentíssimo Governador na agenda da Governadoria do 
Estado. retroativo do dia 25/04/2022
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 429/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 500699
rESolVE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, SEcrETario dE
ESTado, que se deslocará para ao município de Ponta de Pedra, no período 
de 30/04 a 01/05/2022 com objetivo acompanhar o Excelentíssimo Gover-
nador na agenda da Governadoria do Estado.
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, 
27 de abril 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 790333

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 432/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/500746
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor francisco de assis rodrigues Pacheco, matricula 
55589512/1 , para responder pela Gerência de Qualificação Profissional/
SEaSTEr, em substituição ao titular, Hidelbrando ferreira de frança, ma-
tricula 57231951/2, que se encontra afastado em gozo de férias no período 
de 02/05/2022 a 31/05/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
27 de abril de 2021
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 428/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/502255

r E S o l V E:
rEVoGar a contar de 27/04/2022 a cessão da servidora EroNdiNa SoU-
To BaTiSTa, matrícula 3222268/ 1, que foi cedida da Secretaria de Estado 
de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr, para a Se-
cretaria Municipal de Saúde – SESMa, através da PorTaria nº PorTaria 
Nº 309/2021 – SEaSTEr de 26/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
27 de abril de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
resoLUÇÃo ceas Nº 04, de 25 de abril de 2022.
dispõe sobre a prorrogação do mandato da atual Gestão do conselho Es-
tadual de assistência Social e Mesa diretora até a conclusão do processo 
eleitoral de escolha de representantes da sociedade civil e posse da nova 
Gestão.
o coNSElHo ESTadUal dE aSSiSTÊNcia Social – cEaS/Pa, no uso das 
atribuições que lhe confere a lei n.º 5.940, de 15 de janeiro de 1996; e;
coNSidEraNdo a resolução cNaS n° 2, se 16 de março de 2017 que 
aprova as prioridades e metas para os estados e o distrito federal no 
âmbito do Pacto de aprimoramento do Sistema Único de assistência Social 
– SUaS para o quadriênio de 2016 a 2019, no art. 3°, inciso ii, alínea “e” 
versa sobre instituição da lei Estadual que organiza Política de assistência 
Social, como prioridade para o aperfeiçoamento institucional;
coNSidEraNdo que está tramitando o Projeto de lei de instituição do
SUaS para atender ao pacto de aprimoramento do quadriênio 2016 a 2019.
coNSidEraNdo que o mandato do cEaS para o Biênio 2022 termina em 
10 de maio de 2022;
coNSidEraNdo ser primordial que a próximo mandato para o Biênio 2022 
a 2024 atenda a nova legislação em tramitação.
coNSidEraNdo que a conclusão do processo eleitoral se dará fora do 
prazo da atual Gestão, e
coNSidEraNdo a deliberação em reunião extraordinária realizada no dia 
25 de abril de 2022
rESolVE:
conselho Estadual de assistência Social do Pará.
art. 1° - ProrroGar em 90 (Noventa) dias, contados do término da atual
gestão, os mandatos das entidades governamentais, não governamentais 
e Mesa diretora do conselho estadual de assistência Social – cEaS-Pa para
conclusão do Processo Eleitoral.
art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Belém, 25 de abril de 2022
claudionor da Silva araújo
Presidente do conselho Estadual de assistência Social – cEaS

Protocolo: 790338

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 375/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 26 de aBriL de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental de 
30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94.considerando o Memorando nº 04/cSPad-5 de 25/04/2022 
e os despachos da coordenadora da aSPad e do Presidente da faSEPa de 
25/04/2022;rESolVE:art.1º.ProrroGar, com base no parágrafo único 
do art.201, o prazo apuratório da Sindicância Punitiva nº 13/2022(Processo 
nº 2019/408124), legitimada pela PorTaria nº 274/2022-GaB-PrES de 
18/03/2022(doE nº 34.899 de 21/03/2022), por mais 30(trinta) dias a 
contar de 21/04/2022. art.2º. Esta PorTaria entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE,DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 376/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 26 de aBriL de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental de 
30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94.considerando o Memorando nº 07/cSPad-5 de 25/04/2022 
e os despachos da coordenadora da aSPad e do Presidente da faSEPa de 
25/04/2022;rESolVE:art.1º. ProrroGar, com base no parágrafo único 
do art.201, o prazo apuratório da Sindicância Punitiva nº 15/2022 (Processo 
nº 2019/508900), legitimada pela PorTaria nº 276/2022-GaB-PrES de 
18/03/2022 (doE nº 34.899 de 21/03/2022), por mais 30 (trinta) dias a 
contar de 21/04/2022.art.2º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 790219
Portaria Nº. 370 de 22 de abril de 2022- 
dESiGNar: Eliane franco coelho falcão, cargo: monitor, mat.: 54191511/1 
para responder pela Gerência  administrativa-GErad, na ausência da 
titular: Grace Pontes Gadelha rocha, mat.: 5820014/,função/ Gerente 
administrativa motivo gozo de férias, período de 16.05 .22 a .30.05.22, 
com  ônus para administração
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Portaria Nº. 371 de 22 de  abril de 2022-  
coNcEdEr 08 diaslicença Nojo ao servidor: lucivaldo alves 
Pereira,mat:5431174/2 ,cargo: monitor, período 10..04.22 a  17.04.22.
Portaria Nº. 372 de 22 de abril de  2022- 
coNcEdEr:20 dias de licença Paternidade  ao servidor: lúcio Jorge chagas 
do carmo,mat:5431174/2 ,cargo: monitor, período 12.04.22 a  01.05.22.
Portaria Nº. 373 de 22 de abril de 2022- 
coNcEdEr:180  dias de licença Maternidade a servidora: alessandra coelho 
lima ,mat:5924000/2 ,cargo: monitor, período 12.04.22 a  08.10.22.
Portaria Nº. 380 de 27 de abril de 2022-
dESiGNar :Jeferson almeida Pires, cargo: aG.administrativo, mat.: 
55587645/1 para responder pela Gerência de manutenção da folha de 
pagamento de Pessoal-GPaG, na ausência da titular: Virgínia da Silva 
Parente, mat.: 3192385/1,função/Gerente iii, motivo gozo de férias, 
período de 21.03 .22 a .20.04.22, com  ônus para administração
luiz celso da Silva-Presidente faSEPa

Protocolo: 790104
Portaria Nº 378/2022-GaB/Pres. BeLÉM, 27 de aBriL de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar de 
30.04.2021 e pelos dispositivos da Lei nº 5.810/94.Considerando o Oficio 
nº 207/2022-MP/9PJMaB de 23 de março de 2022, referente a noticia 
de fato nº 000325-950/2021, despacho da ProJUr, encaminhamento 
indicando a abertura de procedimento administrativo, despacho da aSPad 
de 25/04/2022 e autorizo para instauração do procedimento expedido pelo 
Presidente da faSEPa de 26/04/2022. r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar 
com fulcro no art. 199, a instauração do Pad nº 11/2022 (Processo nº 
2022/350686), a fim de apurar supostas irregularidades acerca da gestão 
e funcionamento irregular de atividades no ciaM MaraBá. art. 2º. 
dESiGNar com base no art. 205 que os servidores alESSaNdra rEZENdE 
dE araUJo MiraNda – MaT. 54187808/1; JaQUEliNEcoUTiNHo MarTiNS 
– MaT. 55586393/1; lEaNdro coSTa doS SaNToS – MaT. 54195524/1, 
lotados neste Órgão, sob a Presidência da primeira, procedam às apurações 
do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr com base no art. 208, o prazo de 
60 (sessenta) dias para que a comissão Processante conclua a apuração 
e apresente relatório conclusivo; art. 4º. Esta PorTaria entra em vigor 
na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa - 
Presidente da faSEPa

Protocolo: 790493

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº. 379 de 26 de aBriL de 2022-resoLVe:
i – coNcEdEr o adicional de insalubridade, no percentual de 10%, ao 
servidor abaixo relacionado, conforme lei Estadual nº 5.810/1994 art.31, 
XVi, art.128, 129 e decreto Estadual nº 2.485/1994.

MatricULa NoMe iNicio carGo

97571489/2 WENdEll da crUZ coSTa 03.01.2022 aUX. dE ENfErMaGEM

lUiZ cElSo da SilVa - Presidente
Protocolo: 790166

.

.

diÁria
.

Portaria: 209 -do dia 27/04/2022
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de adolescente custo-
diado no ciaM MaraBa (Proc. 500730/2022-Mem 243/2022)
SErVidora:TaliTa JaNE riBEiro dE araUJo
MaTricUla: 5963707/1 - carGo: aSSiSTENTE Social
SErVidor: WaKcilaN SoarES doS rEiS
MaTricUla: 5956753/ 1  - carGo: PSicÓloGo
SErVidor: PaUlo dE araUJo caValcaNTE
carGo: MoToriSTa : MaTricUla: 5921798/ 3
oriGEM: MaraBá/Pa- dESTiNo: cUrioNÓPoliS/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 05 a 06/05/2022  -  diáriaS-1,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 790045

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº381/2022 GP-GeMPs de 27 de abril de 2022
interromper,por necessidade de trabalho,como preconiza o art.74 §2º 
da lei 5810/94-rJU,o gozo de férias da servidora roSiaNE GoMES 
JUca,matrícula: 54189663/1, concedida através da PorTaria n°324/2022 
publicada no doE N°34923 de 06/04/2022,a contar de 20/04/2022,restando 
28 dias para efetivar o referido gozo.
ordenador responsável:luiz celso da Silva.

Protocolo: 790083

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 207 de 26 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/411240.
r E S o l V E:
coNcEdEr dEZENoVE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para ação de Monitoramento da Rede de Atendi-
mento à Mulher no município de acará/Pa no período de 01 à 09/05/2022. 

Nome cargo Matrícula cPF
oSMar fErrEira GUiMarÃES MoToriSTa 57230905/1 409.901.502-59 

TElMa Maria MEdEiroS dE liMa aSSiSTENTE 
Social 541858434 425.650.572-53 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,26 dE aBril 
dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretario de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 790411
Portaria Nº 208 de 26 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/351120.
r E S o l V E:
coNcEdEr oiTo E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para ação de Monitoramento da Rede de Atendimento 
à Mulher no município de acará/Pa no período de 01 à 09/05/2022.
 

Nome cargo Matrícula cPF
oSMar fErrEira GUiMarÃES MoToriSTa 57230905/1 409.901.502-59 

TElMa Maria MEdEiroS dE liMa aSSiSTENTE 
Social 541858434 425.650.572-53 

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS,26 dE aBril 
dE 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 790002
Portaria N° 209 de 27 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 01 de abril de 2022, publicação 
no doE Nº 34.918, de 01 de abril de 2022.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/465698.
r E S o l V E:
coNcEdEr: TrÊS E MEia diárias, em favor do servidor desta SEJUdH, 
abaixo identificado, para Participar do XXII Encontro Nacional do PPCCAM, 
em Porto alegre, e reunião no Ministério da Mulher, família e direitos Hu-
manos – MMfdH, para ajustes técnicos referentes ao Termo de colabora-
ção Nº 01/2020, bem como a celebração de novo convênio federal relativo 
ao PPcaaM, em Brasília(df). 

  NoMe   carGo   MatricULa

SaBriNa NaTacHi SoUSa VirGoliNo cHEfE dE GaBiNETE   5922321/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 27 dE
aBril dE 2022
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 790285
Portaria Nº 210 de 27 de aBriL de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/344368
r E S o l V E:
coNcEdEr TrEZE E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH,
abaixo identificados, para: ação de “Empoderamento e Autonomia Financeira para 
Mulheres”, no município de acará e abaetetuba/Pa, no período de 01 a 14/05/2022.
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NoMe carGo MatricULa
Marcia aNdrEia JorGE dE liMa  coordENadora 57190023/4
KEllY rEGiNa caSTro caSTEllo 

BraNco
aSSiSTENTE adMiNiS-

TraTiVo 5116945/3

KElEN criSTiNa ViEira doS SaNToS aSSiSTENTE Social 57192823/1
EVErSoN SalES doS SaNToS 

alMEida MoToriSTa 57201730/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 27 dE
aBril dE 2022
ValBETÂNio dE SoUSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 790448

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 07/2022 – Gs/sedeMe - Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE Nº 
34.541, de 05/04/2021;
coNSidEraNdo Processo administrativo Eletrônico nº 2020/970156 e em 
cumprimento às determinações do art. 26, capítulo Xii do decreto Nº 
991, de 24 de agosto de 2020, acerca das disposições para aquisição de 
combustível,
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como Ges-
tor de Frota e Equipe de Apoio/Perfil Consulta, junto à Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEdEME, no Sistema de 
Gestão de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Estado.

dados dos serVidores PerFiL carGo
Nome completo: aNdErSoN PiMENTEl aMaral

cPf: 400.559.062-49
Matrícula: 54187129/1

E-mail: cser@sedeme.pa.gov.br
Telefone comercial: (91) 3110 - 2585

GESTor dE froTa EfETiVo
 

Nome completo: ViTor JordY dE alMEida
cPf: 700.104.032-05
Matrícula: 5946262/2

E-mail: vitor.jordy@sedeme.
pa.gov.br

Telefone comercial: (91) 3110-2578

GESTor dE froTa coMiSSioNado
 

art. 2º - fica revogada a PorTaria nº 018/2020 – GS/SEdEME, de 
20/11/2020, publicada no doE nº 34.414, de 20/11/2020.
art. 3º - Esta PorTaria retroage seus efeitos a contar de 11/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

Protocolo: 790231

.

.

diÁria
.

Portaria N° 203/2022 daF/sedeMe - BeLÉM, de 27 de aBriL de 2022.
Nome:lUZiaNE SENa aBrEU/Matricula:n°5946200/3/cargo:coordenado-
ra/origem:Belém-Pa/destino:Novo Progresso-Pa/Período:30/04/2022 a 
08/05/2022/diárias:8,5(oito e meia)/objetivo:representar a SEdEME no 
evento Projeto ParcEriaS PElo Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças
Portaria N° 204/2022 - daF/sedeMe - BeLÉM, 27 de aBriL de 2022.
Nome:aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira/Matricula:n°5962601/1/
cargo:coordenadora/origem: Belém-Pa/destino:Novo Progresso-Pa/Perí-
odo: 30/04/2022 a 08/05/2022/diárias:8,5(oito e meia)/objetivo: repre-
sentar a SEdEME no evento Projeto ParcEriaS PElo Pará.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 790033
.

oUtras MatÉrias
.

adesÃo a ata de reGistro de PreÇo
Processo Nº 2022/242290– daF/sedeMe
 a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Ener-
gia – SEdEME , através da diretoria de administração e finanças- daf, tor-
na pública a adesão à ata de registro de Preço , Pregão Eletrônico SrP Nº 
002/2021, fundação Universidade Estadual do Piauí- fUESPi, referente ao 

processo nº 00089.001188/2020-32, registro de Preços para eventual con-
tratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos de in-
formática, conforme especificações técnicas descritas no edital  relacionado, 
a ser firmada com a empresa NATAL COMPUTER LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.742.806/0001-09, de acordo com as necessidades desta Secretaria.
Belém, 27 de abril de 2022.
JoSE fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.
SEdEME

Protocolo: 790488
resULtado FiNaL da aNÁLise cUrricULar – Pss Nº 01/2022
a comissão de acompanhamento, execução, supervisão e deliberação do 
Processo Seletivo Simplificado — PSS para a contratação temporária de 
servidores com o fim de exercerem função temporária nesta SEDEME, 
instituída pela Portaria nº 018/2022 – GS/SEdEME publicado no doE nº 
34.909 de 28 de março de 2022, diVUlGa o resultado final da análise 
curricular do PSS nº 01/2022 – SEdEME e coNVoca para entrevista con-
forme calendário em anexo.
Município: Belém
cargo: assisteNte adMiNistratiVo
Nível: eNsiNo MÉdio

inscrição Nome do candidato
escolari-
dade

tem-
po 

servi-
ço

capaci-
tação

total
Posi-
ção

2022024125222
ElioMar raiMUNdo da rocHa 

carVallÓ
17.00 3.00 10.00 30.00 1

20220241131394 JoSE Maria riBEiro PoJo JUNior 17.00 3.00 10.00 30.00 2

20220241150119 roBErTo carloS SoUZa rocHa 17.00 3.00 10.00 30.00 3

20220241202955 EdENir SalES ViEira TaVarES 17.00 3.00 10.00 30.00 4

20220241396250 JoSE Jairo SilVa do NaSciMENTo 17.00 3.00 10.00 30.00 5

20220241286887 roSaNGEla dE frEiTaS alVES 17.00 3.00 10.00 30.00 6

20220241258754 PaTrÍcia diaS PErEira fErrEira 17.00 3.00 10.00 30.00 7

20220241386524 alEXaNdrE da SilVa BriTo 17.00 3.00 10.00 30.00 8

20220241399478
PaUla fErNaNda NoGUEira dE 

PaUla SoUZa
17.00 3.00 10.00 30.00 9

2022024114604 MarcElo Garcia Garcia 17.00 3.00 10.00 30.00 10

2022024180321 HENriQUE TEiXEira da SilVa 17.00 3.00 10.00 30.00 11

2022024143729 roBErTYSoN MarTiNS caSTro 17.00 3.00 10.00 30.00 12

20220241291679 doriElMa rodriGUES alVES 17.00 3.00 10.00 30.00 13

2022024126577 daVid riBEiro BarBoSa 17.00 3.00 10.00 30.00 14

Município: Belém
cargo: tÉcNico eM GestÃo de deseNVoLViMeNto sUsteNtÁVeL 
(ciÊNcias ecoNÔMicas)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato escolaridade
tem-

po ser-
viço

capaci-
tação

total
Posi-
ção

2022024119530 afoNSo PiNHEiro fErrEira 6.00 0.60 10.00 16.60 1

2022024116149
HiGor fErNaNdo do NaSciMENTo 

PoNTES
7.00 0.30 1.00 8.30 2

Município: Belém
cargo: tÉcNico eM GestÃo de deseNVoLViMeNto sUsteNtÁVeL 
(eNGeNHaria de MiNas)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato
escolari-
dade

tempo 
serviço

capacitação total
Posi-
ção

2022024131753 aNa carla SoUZa PErEira 2.50 1.80 10.00 14.30 1

Município: Belém
cargo: tÉcNico eM GestÃo de deseNVoLViMeNto sUsteNtÁVeL 
(eNGeNHaria de ProdUÇÃo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato
escolari-
dade

tempo 
serviço

capaci-
tação

total
Posi-
ção

20220241422353 MarcoS dEYVid lEao SilVa 6.00 0.60 10.00 16.60 1

20220241160279
HEcTor JoaQUiM HiraM TaVarES 

aGUiNaGa
6.00 0.30 9.00 15.30 2

Município: Belém
cargo: tÉcNico eM GestÃo PÚBLica (adMiNistraÇÃo)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato escolaridade
tempo 
ser-
viço

capaci-
tação

total
Posi-
ção

20220241370564
HUaNdErSoN WilSoN BEZErra 

MarTiNS
6.00 0.90 10.00 16.90 1

20220241298311
caNTidio rodriGUES GoMES 

filHo
6.00 0.30 4.00 10.30 2

20220241394927 GláUcia rodriGUES NEVES 6.00 0.00 0.00 6.00 3
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Município: Belém
cargo: tÉcNico eM GestÃo PÚBLica (ciÊNcias coNtÁBeis)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato
escolari-
dade

tempo 
serviço

capaci-
tação

total
Posi-
ção

2022024110753
Maria do roSario BarBoSa 

MaSToP MarTiNS
6.00 3.00 10.00 19.00 1

20220241283948
aNToNio WilliaMS BENJaMiM 

MacEdo
6.00 2.10 9.00 17.10 2

2022024168533
EdSoN roBErTo dE alMEida 

fUrTado
6.00 0.90 10.00 16.90 3

20220241321428 dioGo dE caSTro alcaNTara 6.00 0.60 10.00 16.60 4

20220241203079 aNToNio carloS da SilVa 2.50 3.00 10.00 15.50 5

20220241278314 SolaNGE coElHo alVES 2.50 3.00 10.00 15.50 6

Município: Belém
cargo: tÉcNico eM GestÃo PÚBLica (estatÍstica)
Nível: GradUaÇÃo

inscrição Nome do candidato
escolari-
dade

tempo 
serviço

capaci-
tação

total
Posi-
ção

2022024104748 SilVia caroliNE SalGado PENa 10.50 3.00 0.00 13.50 1

20220241191353
JaciaNE SoUSa rodriGUES 

MENdES
2.50 0.00 10.00 12.50 2

2022024125544
SHEYla Maria TaVarES E 

TaVarES
2.50 0.00 6.00 8.50 3

caLeNdÁrio de eNtreVistas
Pss Nº 01/2022 - sedeMe

Nível cargo inscrição Nome do 
candidato

data da 
entrevista

Horá-
rio Local

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

2022024125222

ElioMar 
raiMUNdo da 
rocHa car-

VallÓ

02/05/2022 14h30 SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241131394
JoSE Maria 

riBEiro PoJo 
JUNior

02/05/2022 14h45 SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241150119
roBErTo 

carloS SoUZa 
rocHa

02/05/2022 15h SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241202955 EdENir SalES 
ViEira TaVarES 02/05/2022 15h15 SEdE-

ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241396250
JoSE Jairo 

SilVa do NaSci-
MENTo

02/05/2022 15h30 SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241286887 roSaNGEla dE 
frEiTaS alVES 02/05/2022 15h45 SEdE-

ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241258754
PaTrÍcia 

diaS PErEira 
fErrEira

02/05/2022 16h SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241386524 alEXaNdrE da 
SilVa BriTo 02/05/2022 16h15 SEdE-

ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241399478

PaUla fErNaN-
da NoGUEira 

dE PaUla 
SoUZa

02/05/2022 16h30 SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

2022024114604 MarcElo Gar-
cia Garcia 02/05/2022 16h45 SEdE-

ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

2022024180321
HENriQUE 

TEiXEira da 
SilVa

03/05/2022 14h30 SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

2022024143729
roBErTY-

SoN MarTiNS 
caSTro

03/05/2022 14h45 SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

20220241291679
doriElMa 

rodriGUES 
alVES

03/05/2022 15h SEdE-
ME

MÉdio
aSSiSTENTE 

adMiNiSTra-
TiVo

2022024126577 daVid riBEiro 
BarBoSa 03/05/2022 15h15 SEdE-

ME

Nível cargo inscrição
Nome do can-

didato
data da 

entrevista
Horário Local

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
dE dESENVolViMENTo 

SUSTENTáVEl (ciÊNciaS 
EcoNÔMicaS)

2022024119530
afoNSo PiNHEiro 

fErrEira
03/05/2022 15h30 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
dE dESENVolViMENTo 

SUSTENTáVEl (ciÊNciaS 
EcoNÔMicaS)

2022024116149
HiGor fErNaNdo 
do NaSciMENTo 

PoNTES
03/05/2022 15h45 SEdEME

Nível cargo inscrição
Nome do can-

didato
data da 

entrevista
Horá-
rio

Local

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
dE dESENVolViMENTo 
SUSTENTáVEl (ENGE-
NHaria dE MiNaS)

2022024131753
aNa carla SoUZa 

PErEira
03/05/2022 16h SEdEME

Nível cargo inscrição
Nome do 

candidato
data da 

entrevista
Horá-
rio

Local

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
dE dESENVolViMENTo 
SUSTENTáVEl (ENGE-

NHaria dE ProdUÇÃo)

20220241422353
MarcoS 

dEYVid lEao 
SilVa

03/05/2022 16h15 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
dE dESENVolViMENTo 
SUSTENTáVEl (ENGE-

NHaria dE ProdUÇÃo)

20220241160279

HEcTor 
JoaQUiM 

HiraM TaVarES 
aGUiNaGa

03/05/2022 16h30 SEdEME

Nível cargo inscrição
Nome do can-

didato
data da 

entrevista
Horá-
rio

Local

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (adMiNiS-

TraÇÃo)
20220241370564

HUaNdErSoN 
WilSoN BEZErra 

MarTiNS
04/05/2022 14h SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (adMiNiS-

TraÇÃo)
20220241298311

caNTidio 
rodriGUES GoMES 

filHo
04/05/2022 14h15 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (adMiNiS-

TraÇÃo)
20220241394927

GláUcia rodri-
GUES NEVES

04/05/2022 14h30 SEdEME

Nível cargo inscrição
Nome do 

candidato
data da 

entrevista
Horá-
rio

Local

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ciÊNciaS 

coNTáBEiS)
2022024110753

Maria do 
roSario BarBoSa 
MaSToP MarTiNS

04/05/2022 14h45 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ciÊNciaS 

coNTáBEiS)
20220241283948

aNToNio 
WilliaMS BENJa-

MiM MacEdo
04/05/2022 15h SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ciÊNciaS 

coNTáBEiS)
2022024168533

EdSoN roBErTo 
dE alMEida 
fUrTado

04/05/2022 15h15 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ciÊNciaS 

coNTáBEiS)
20220241321428

dioGo dE caS-
Tro alcaNTara

04/05/2022 15h30 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ciÊNciaS 

coNTáBEiS)
20220241203079

aNToNio carloS 
da SilVa

04/05/2022 15h45 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ciÊNciaS 

coNTáBEiS)
20220241278314

SolaNGE coE-
lHo alVES

04/05/2022 16h SEdEME

Nível cargo inscrição
Nome do 

candidato
data da 

entrevista
Horário Local

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ESTaTÍS-

Tica)
2022024104748

SilVia caro-
liNE SalGado 

PENa
04/05/2022 16h15 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ESTaTÍS-

Tica)
20220241191353

JaciaNE SoUSa 
rodriGUES 

MENdES
04/05/2022 16h30 SEdEME

GradUa-
ÇÃo

TÉcNico EM GESTÃo 
PÚBlica (ESTaTÍS-

Tica)
2022024125544

SHEYla Maria 
TaVarES E Ta-

VarES
04/05/2022 16h45 SEdEME

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 27 de abril de 2022.
comissão do PSS Nº 01/2022 - SEdEME
raquel dos Santos albuquerque - MaT 73503987/1
lilian Poliana Sousa Gualberto – MaT 80845108/1
Wilton Marcello Santos Teixeira – MaT 57175685/1
José Maria Nascimento Silva – MaT 54192690/1
Hanna falesi Yamamoto – MaT 5959617/1 

Protocolo:790543
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº.0401/2022, 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 delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/497321, de 26/04/2022– 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal dos Contratos celebrados entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

50/2022 oasis construções e Serviços ltda

Execução da obra, serviço com fornecimento de ma-
terial e equipamentos, para construção das instalações 

da ˝Unidade de Monitoramento de Desembarque de 
Pescado no lago de Tucuruí, no Município de Breu 

Branco, neste Estado-lote 02.

51/2022 oasis construções e Serviços ltda

Execução da obra, serviço com fornecimento de ma-
terial e equipamentos, para construção das instalações 

da ˝Unidade de Monitoramento de Desembarque de 
Pescado no lago de Tucuruí, no Município de Tucuruí, 

neste Estado -lote 01.

53/2022 oasis construções e Serviços ltda

Execução da obra, serviço com fornecimento de ma-
terial e equipamentos, para construção das instalações 

da ˝Unidade de Monitoramento de Desembarque de 
Pescado no lago de Tucuruí, no Município de Goianésia, 

neste Estado -lote 05.

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 dos 
contratos, acima descritos, 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: 790380

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra toMada de PreÇos 009/2022– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para 
a rEforMa E aMPliaÇÃo do GalPÃo dE PErÍcia VEÍcUlar – cENTro dE 
PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES, No MUNicÍPio dE BElÉM, neste 
Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 16 de maio de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 28 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 790491
aViso de aBertUra toMada de PreÇos 010/2022– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para a EXEcUÇÃo da oBra dE drENaGEM, PaViMENTaÇÃo E UrBaNi-
ZaÇÃo dE ViaS No MUNicÍPio dE BElÉM No ESTado do Pará, conforme 
especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 16 de maio de 2022.
Horário: 14h00min (Quatorze horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dVd virgem/PENdriVE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 28 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 790504

aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 015/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo 
do cENTro dE TriaGEM, No MUNicÍPio dE iTaiTUBa, neste Estado, 
conforme termo de referência, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 31 de maio de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 08:00 
às 14:00, fornecimento dos arquivos através de meio digital, presencial (PEN-
driVE), e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 27 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 790400
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 014/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria ESPEcialiZada 
Para coNSTrUÇÃo da PoliclÍNica dE SaNTarÉM, neste Estado, con-
forme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
data de abertura: 30 de maio de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: Sede da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da SEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, fornecimento dos arquivos através de meio digital, pre-
sencial (PENdriVE), e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site www.compras-
para.pa.gov.br
Belém-Pa, 27 de abril de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 790291
aViso de aBertUra de PreGÃo eLetrÔNico 07/2022– cPL/sedoP
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento da licença 
de uso de Software aGiSofT METaSHaPE, incluindo suporte técnico com ga-
rantia de instalação, utilização e atualização do software e Curso Certificado 
completo de Topografia com Drones e manuseio do software. Eventual Aqui-
sição de Equipamento Eletrônico para Processamento de imagens para apoio 
das atividades de elaboração de projetos e fiscalização de obras desenvolvidas 
pela Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SE-
doP, conforme disposto no anexo i - Termo de referência.
data de abertura: 10 de maio de 2022
Horário: 10h00min (dez horas) no site www.comprasgovernamentais.gov.br
Belém-Pa, 27 de abril de 2022.
Wilson Prudêncio de Moura filho
Pregoeiro/SEdoP.

Protocolo: 790276
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o Secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy Santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
1. Processo: 2022/127598
2. licitação nº: 005/2022
3. Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
4. data da adjudicação: 27/04/2022
5. data da Homologação: 28/04/2022
6. objeto da licitação: aquisição de equipamento de informática para 
atender às necessidades da Secretaria de Estado de desenvolvimento Ur-
bano e obras Públicas – SEdoP
7. Empresa vencedora adjudicada:
iTEM 01 – BBr comercio e Serviços lTda, cNPJ: 12.388.512/0001-56, 
com o valor unitário de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) perfa-
zendo valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).
Belém/Pa, 28 de abril de 2022.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
(SEdoP/Pa)

Protocolo: 790259

.

.

aPostiLaMeNto
.

4º terMo de aPostiLaMeNto
contrato: 08/2017 – reforma do antigo Hospital São Joaquim e instalação 
do Hospital regional Público do caetés, neste Estado.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 39,5739%
Período de execução: 13/12/2021 a 12/12/2022
dotação orçamentária: 90.101.10.302.1507-7582 449051 0103/0303
data de assinatura: 27/04/2022
contratada: circulo Engenharia lTda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 790122
.
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diÁria
.

Portaria Nº. 0402/2022, de 26 de aBriL de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/496254, de 26/04/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 27/04/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 790373

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° 09/2022 - cosaNPa
 a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao PrE-
GÃo ElETrÔNico - Nº 09/2022, tendo critério de Julgamento o tipo “Menor 
Preço Global do loTE” cujo objeto é aquisição de produtos de higiene e lim-
peza para atender as necessidades dos setores operacionais da coSaNPa em 
Belém, Marabá e Santarém, conforme especificações constantes no Termo de 
referência de nº dPl/001/2022. a abertura realizar-se-á no dia 13 de maio 
de 2022, às 09 horas (nove horas), horário de Brasília, no endereço eletrôni-
co: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ UaSG 925802. o Edital en-
contra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos endereços eletrônicos: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://www.compraspara.pa.
gov.br/ e http://www.cosanpa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.

andré rabêlo Queiroz

Pregoeiro

Protocolo: 790086

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 010/2022-GaB/aGtraN/Pa de 22 de aBriL de 2022.
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo – aG-

TraN/Pa – aGTraN/Pa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 11 da lei Estadual 9.049, de 29 de abril de 2020 e conforme de-

creto, de 15/10/2020, publicado no doE nº 34.375 de 16/10/2020.

considerando a necessidade de apresentação da Escrituração fiscal digi-
tal de retenções e outras informações fiscais (Efd-rEiNf) pelos órgãos 
e entidades da administração direta e indireta do Estado do Pará e em 
conformidade com o inciso V do art.5º da instrução Normativa da receita 
federal do Brasil nº 2043, de 12 de agosto de 2021, e demais normas que 
vierem a ser elaboradas sobre o tema;

rESolVE:
desiGNar
1 - a Servidora Natasha Silva Noronha, portadora do cPf 006.342.922-50, 
id funcional nº 5931845, ocupante do cargo de coordenadora adminis-
trativa, para apresentar a Efd-rEiNf a partir de 22 de abril de 2022, em 
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2022;
2 - a Servidora luana da costa dos Santos, portadora do cPf 014.339.952-
71, id funcional nº 5946112, ocupante do cargo de coordenador Técnico, 
como suplente para apresentar a EfS-rEiNf.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de abril de 2022.
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 789956

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 280 de 26 de abril de 
2022, publicada no doe nº 34.948 de 27/04/2022.
onde se lê: ... processo nº 2022/485922...
Leia-se: ... processo nº 2022/494988...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de abril de 2022.

Protocolo: 790523

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 283 de 27 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 2022/496672.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores fErNaNda lariSSa GraiM MEllo, identidade 
funcional nº 5892828/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, 
lotada na aScoM, MÔNica alMEida TENÓrio, identidade funcional nº 
5947381/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada na SEcad, a viajarem 
ao município de Marituba-Pa, nos dias de 30/04 e 01/05/2022, para divul-
gação e acompanhamento do ProSEl 2022 do forMa Pará em Marituba, 
e roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identidade funcional nº 3948/1, 
ocupante do cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e 
finanças – daf, que conduzirá as servidoras ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de abril de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 790224
Portaria Nº 282 de 27 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 2022/499145.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor adEMir aNTÔNio SilVEira JÚNior, identidade fun-
cional nº 54190977/1, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, lotado no 
Núcleo Jurídico, a viajar ao município de Bragança-Pa, no período de 29/04 a 
02/05/2022, para divulgação e acompanhamento jurídico do processo seletivo – 
ProSEl 2022 do programa “forMa Pará”, no município de Bragança–Pa.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (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 27 de abril de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 790220
Portaria Nº 286 de 27 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 2022/498811.
r E S o l V E:
i – aUToriZar a colaboradora eventual aMaNda MUrTa GaMa, cPf nº 
017.615.192-39, lotada no Gabinete do Secretário, a viajar ao município 
de Santo antônio do Tauá-Pa, no período de 29/04 a 02/05/2022, para di-
vulgação e acompanhamento do ProSEl 2022 do forMa Pará, bem como 
o treinamento dos fiscais e entrevistas em rádios locais; e MAX RUSSUEL 
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lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que 
conduzirá a colaboradora eventual ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 790492
Portaria Nº 287 de 27 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 2022/498811.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores aNa clara VilHENa do NaSciMENTo, identi-
dade funcional nº 5949309/2, ocupante do cargo de coordenador, lotada 
no Núcleo de controle interno; a viajar ao município de igarapé-açú-Pa, 
no período de 29/04 a 02/05/2022, para divulgação e acompanhamento do 
ProSEl 2022 do forMa Pará; e MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identi-
dade funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na 
diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a servidora do 
Núcleo de controle interno ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 790499
Portaria Nº 285 de 27 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 2022/498811.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores JENiffEr WalKiriaM E SilVa GalVÃo, iden-
tidade funcional nº 54197017/3, ocupante do cargo de assessor Técnico, 
lotada no Gabinete do Secretário/aScoM, a viajar ao município de Bra-
gança-Pa, no período de 29/04 a 02/05/2022, para divulgação e acom-
panhamento do ProSEl 2022 do forMa Pará;  e MaX rUSSUEl lEiTE 
dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de 
Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que con-
duzirá a servidora do Gabinete do Secretário/aScoM ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 790484
Portaria Nº 284 de 27 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 2022/498811.
r E S o l V E:
i – aUToriZar o colaborador eventual diEGo coiMBra doS SaNToS, 
cPf nº 960.629.242-87, lotado no Gabinete do Secretário, a viajar ao mu-
nicípio de augusto corrêa-Pa, no período de 29/04 a 02/05/2022, para 
divulgação e acompanhamento do Prosel 2022 do forma Pará; e MaX rUS-
SUEl lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, 
que conduzirá o colaborador eventual ao referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 27 de abril de 2022. 
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 790480

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 032/2022
oriGEM: ProcESSo SElETiVo SiMPlificado - PSS - EdiTal Nº 09/2021 
PSS/SEcTET, 01 de dezembro de 2021.
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de ciência Tecnologia e Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET.
coNTraTada(o): EliNE PoETa dE SoUZa aMadi
carGo: Técnico em Gestão Pública – ciências Econômicas
oBJETo: o objeto do presente instrumento consiste na prestação de ser-
viços temporários, nos termos da lei Estadual complementar nº 07, de 25 
de setembro de 1991, alterada pela lei complementar nº 077 de 28 de 
dezembro de 2011 e pela lei complementar 131, de 16 de abril de 2020,
ViGÊNcia do coNTraTo: a contar da data de assinatura, até 26/04/2023
daTa dE aSSiNaTUra: 27/04/2022
ordENador
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado.

Protocolo: 790479

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 106/2022 – 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:
dESiGNar o servidor PaUlo NaZarENo cardoSo da SilVa, ocupante do 
cargo de técnico em administração e finanças – ciências contábeis, iden-
tidade funcional nº. 5961253/1, para substituir o servidor MaNoEl do-
MiNGoS crUZ MacHado, identidade funcional nº. 5807620/4, ocupante 
do cargo de coordenador de Prestação de contas, código gep-das-011.4, 
no impedimento legal do titular, durante o período de gozo de férias, de 
02/05/2022 a 31/05/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de abril de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 790134

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 129/2021 - GaBiNete, de 06 de Julho de 2021.
Publicada no doE n° 34.630 de 07/07/2021, referente à comissão para 
planejar, coordenar e executar o Processo Seletivo Simplificado para con-
tratação por tempo determinado para o Quadro de Pessoal da fundação 
amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa:
onde se lê: luciane da Silva Vasconcellos, coordenadora de Seleção e 
avaliação.
Leia-se: luciane da Silva Vasconcellos, coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 790253

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 107/2022 – 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;
coNSidEraNdo os termos do processo administrativo eletrônico n. 
2022/496647;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias da servidora
fraNcEMarY SaraiVa doS SaNToS, id. funcional nº.57189894/3, a con-
tar de 18/04/2022, concedido por meio da PorTaria nº. 059/2022 - Ga-
BiNETE, publicada no doE Nº. 34.875, de 24/02/2022, e Errata publicada 
no dia 27/04/2022 doE n°. 34.948 para gozo posterior com data a contar 
de 11/07/2022 a 09/08/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de abril de 2022.

Protocolo: 790151
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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2021
Processo (Pae) Nº 2021/289.158
oBJETo: registro de preços para fornecimento, implantação e integração, em 
regime “turnkey”, de solução de data center Pré-fabricado – outdoor (dcPf-o).
rESUlTado:  liciTaÇÃo fracaSSada
MOTIVO: Todas as propostas foram desclassificadas.
o Pregoeiro

Protocolo: 789910
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 021/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/155200
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Para o forNEciMENTo dE VESTUário Para 
aTENdEr o ProJETo dESTa SEEl Na USiNa da PaZ icUÍ- GUaJará E 
CABANAGEM, em conformidade com as especificações, qualidade e con-
dições gerais estabelecidas no Termo de referência nos quantitativos e 
especificações estabelecidos na Dispensa de licitação nº 05/2022-SEEL.
ViGÊNcia: 25/04/2022 à 25/07/2022
aSSiNaTUra: 25/04/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8321c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339030 ação: 270771
Pi: 2080008321c
Valor: r$ 16.376,00 (dezesseis mil, Trezentos e Setenta e Seis reais)
coNTraTada: MYo2 SolUÇÕES EM SaÚdE iNdÚSTria EirEli cNPJ n.º 
15.564.580/0001-17
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 790115
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2021-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2021/79541
cLÁUsULa PriMeira - do oBJeto do coNtrato oriGiNÁrio
o presente contrato tem como objeto a contratação de Pessoa Jurídica Es-
pecializada na Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para 
atender aos órgãos e entidade do Poder Executivo Estadual, incluindo um 
sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização e 
gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano cor-
porativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos 
móveis, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, 
assim como a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo 
o suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços e o forneci-
mento de sistema de Business intelligence (Bi) – em conformidade com as 
especificações, qualidade e condições gerais estabelecidas no Termo de Refe-
rência-anexo i do Edital, o fornecimento pela coNTraTada à coNTraTaNTE 
de, consoante estabelecido no Processo licitatório N° 2019/204734.
cláUSUla SEGUNda – do oBJETo do PrESENTE adiTiVo
2.1 – O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigên-
cia do contrato, por mais 12 (doze) meses de execução do objeto.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c fonte de recursos: 
0101000000 Elemento de despesa: 339030 ação: 184339
Pi: 4120008338c
Valor: r$ 20.746,56
aSSiNaTUra: 04/03/2022
ViGÊNcia: 04/03/2022 À 04/03/2023
coNTraTada: claro S/a, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 40.432.544/0001-47
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 790090
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 003/2021.
2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 003/2021 QUe eNtre si ce-
LeBraM a seeL e a PreFeitUra MUNiciPaL de MediciLÂNdia/Pa.
ParTÍciPES:
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl, Pessoa Jurídica de 
direito Público intero, sediada em Belém, capital do Estado do Pará, na ro-
dovia augusto Montenegro, km 03, S/N (Prédio anexo ii dETraN), Bairro 
Nova Marambaia, inscrita no cNPJ/Mf sob o no 03.143.730/0001-30, neste 
ato,representada por NiVaN SETUBal NoroNHa, brasileiro, com cPf nº 

262.310.932-04, residente e domiciliado nesta capital
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MEdicilÂNdia/Pa inscrito no cNPJ Nº 
34.593.525/0001-08., com sede na Travessa dom Eurico, no 1032, Bairro 
centro, Medicilândia/Pa, representada pelo Sr. JÚlio cESar do EGiTo, 
cPf no 185.164.082-72, representante legal.
As partes supra identificadas ajustaram, na data de 14/03/2022, o Convê-
nio e, por este instrumento, celebram TErMo adiTiVo, em conformidade 
com as normas legais vigentes, no que couber, com a lei n° 8.666, e com 
o decreto 733/13 e com as disposições contidas nos autos do processo nº 
2021/816793, mediante as seguintes cláusulas e condições:
cláUSUla PriMEira - do oBJETo
Prorrogar o prazo de vigência do Termo de convênio no 003/2021 pelo pe-
ríodo de 90 (noventa) dias, renovável, através de outros Termos aditivos.
cláUSUla SEGUNda - da raTificaÇÃo
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo ori-
ginário, não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, 
por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como 
nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.
Belém/Pa, 14 de março de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl
JÚlio cESar do EGiTo
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MEdicilÂNdia/Pa
Testemunha 1: -
Nome:_______________________
cPf:________________________
Testemunha 2:
Nome:_______________________
cPf:_________________________

Protocolo: 790064

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 139/2022-seeL, de 26 de aBriL de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (cinco e meia) diárias aos servidores Marcia dE Mi-
raNda corrEa, matricula n° 5523150/2, SidNEY TriNdadE GUiMarÃES, 
matrícula n° 80845357/2, Márcia criSTiNa da SilVa rEiS, matrícula n° 
54190570/2, roSEaNE MESQUiTa TEiXEira, matrícula n° 57216778/2, 
odailSoN fErNaNdES da coNcEiÇÃo, matricula nº 5774276/2, KáTia 
Maria aNdradE dE oliVEira, matricula 51855913/2,  MÔNica NaZarÉ 
coNcEiÇÃo doUrado e KáTia cilENE dE fariaS rocHa, matrícula n° 
5499119/2, matrícula n° 57234852/1, com o objetivo de executar a fase 
regional do Baixo Tocantins da 11° edição do “Jogos abertos do Pará”, no 
município de Moju - Pa, de 18/05/2022 a 22/05/2022. ordenador: Nivan 
Setubal Noronha.

Protocolo: 790125
Portaria Nº. 138/2022-seeL, de 26 de aBriL de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (Uma e meia) diária aos servidores EdiloN THiaGo 
NUNES dE oliVEira, matrícula n° 5924866/2 e lUiZ aNdrÉ MoraES 
SANTOS JUNIOR, matrícula n° 5927792/3, cujo o objetivo é realizar fis-
calização do convênio 001/2021 – SEEl, no município de ourém – Pa, no 
período de 28/04/2022 a 29/04/2022. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 790060

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de resULtado de HaBiLitaÇÃo- coNcorrÊNcia PÚBLi-
ca 01/2022- seeL. Processo nº: 2021/866965.
objeto: contratação de empresa especializada para reforma e revitalização 
do Estádio Maximino Porpino, no município de castanhal-Pa.
•TEXAS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA-EPP,CNPJ: 
04.884.383/0001-69-HaBiliTada;
• INOVARE EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
20.239.662/0001-26-HaBiliTada;
•TEN TAVARES ENERGIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 
08.458.916/0001-00-HaBiliTada;
• AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 21.250.517/0001-09-HABI-
liTada;
•ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
08.928.777/0001-22-HaBiliTada;
• SMC ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 14.401.775/0001-83-HA-
BiliTada;
• CÍRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 83.330.902/0001-13-HABILITADA;
• ELSHADAY ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 03.374.268/0001-81-HABILITADA;
•SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
00.654.914/0001-76-HaBiliTada;
Sendo as demais:
• MAAR NAVEGAÇÃO E TERMINAIS LTDA, CNPJ: 20.792.591/0001-94-INA-
BiliTada;
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• CACTUS CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E INCORPORAÇÕES LTda, cNPJ: 
83.317.529/0001-60-iNaBiliTada;
• R & A CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 83.736.405/0001-10-INABILITADA;
• LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.301.334/0001-60 
iNaBiliTada;
• CONSERGEL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 07.203.769/0001-
56 - iNaBiliTada;
• CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.645.489/0001-60-INA-
BiliTada;
• MAPE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 05.085.592/0001-05-INABILITADA;
a comissão Especial de licitação comunica o resultado de habilitação, para 
os efeitos do art. 109, da lei 8.666/93, conforme abaixo:
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a comissão Especial de licitação e 
no e-mail: licitacaoseel@hotmail.com.
Belém (Pa), 27 de abril de 2022.
lorena Miranda de figueiredo
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 790226
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 305/GePs/setUr de 27 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/492709.rESolVE: conceder 
01 e 1/2 (uma e meia) diárias ao servidor: roNiValdo MENEZES ViEira, 
Matrícula: 3255514/1, auxiliar de serviços gerais.oBJ: conduzir servidor 
para fiscalização de serviços de manutenção na Praça de alimentação/orla 
do Maçarico, junto com a empresa Executiva Serviços Técnicos Especiali-
zados ltda.dESTiNo: Salinópolis/Pa,PErÍodo: 28 a 29/04/2022. ordE-
Nador:aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 790233
Portaria 304/GePs/setUr de 26 de aBriL de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2022/479736; rESolVE: conce-
der 5 e ½ (cinco e meia) diárias ao servidor JoSÉ JorBEM araÚJo da 
SilVa, matrícula 57230575/2, Motorista. oBJ: realizar levantamento de 
campo para elaboração de projeto de sinalização turística. dESTiNo: Viseu 
e São domingos do capim/Pa.PErÍodo: 02.05 a 07.05.2022. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 790080

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 195/2022 - GGP/dPG, de 20/04/2022. 
considerando Processo nº 2022/369386 – dEfPUB, dE 
28/03/2022;rESolVE: conceder 08 (oito) dias de licença Nojo à 
defensora Pública carla rEGiNa SaNToS coNSTaNTE MaTHNE, matrícula 
nº. 55589177, por falecimento de seu genitor, no período de 23/03/2022 a 
30/03/2022, nos termos do art. 72, inciso iii, da lei Estadual nº 5.510/94. 
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do 
Estado do Pará

Protocolo: 790249
Portaria Nº 30/2022/GaB/dPG, de 26 de aBriL de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, XViii, iV, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/500168, rESolVE:
art. 1º liberar de suas atividades, no dia 29 de abril de 2022, os (as) candi-
datos (as) inscritos (as) nas eleições para o conselho Superior da defensoria 
Pública, bem como os (as) defensores (as) Públicos (as) que optarem por 
votar presencialmente nas eleições para o conselho Superior da defensoria 
Pública e para o cargo de defensor Público-Geral, a serem realizadas no andar 
térreo do Prédio-sede da defensoria Pública do Estado do Pará, situado à Tv. 
Padre Prudêncio, nº 154, campina, Belém/Pa, de 09 às 17 horas.
Parágrafo único. Na referida data, fica suspenso o atendimento do Progra-
ma Balcão de direitos que funciona no andar térreo do Prédio-sede.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 790156

Portaria Nº 183/2022/GGP/dPG, de 26 de aBriL de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006; considerando o retorno da defensora pública 
Bianca duarte Branco caribé às suas atividades na 7ª defensoria Pública 
cível/infância e Juventude de ananindeua; considerando que a defensora 
Pública Brenda da costa Santos Monteiro, atualmente designada para a 
atuar na 1ª defensoria Pública cível de ananindeua, encontra-se em gozo 
de licença-maternidade, seguido de gozo de férias regulamentares, cujo 
término ocorrerá em 30.08.2022; considerando, por fim, tudo o que consta 
no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/438830; rESolVE:
art. 1º designar a defensora Pública aNa laUra MacEdo Sá para atuar na 1ª 
defensoria Pública cível de ananindeua, no período de 11.04.2022 a 30.08.2022.
art. 2º revoga-se, a contar de 11.04.2022, o art. 3° da PorTaria n° 
556/2021/GaB/dPG, publicada no d.o.E. Nº 34.773, de 23.11.2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 790353
..

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 193/22/GGP/dPG, de 26 de aBriL de 2022.
considerando o afastamento de licença Prêmio da titular da chefa de Secre-
taria da Escola Superior , solicitado e autorizado no PaE nº 2022/361503, de 
25/03/2022. considerando ainda o PaE nº 2022/334729, de 22/03/2022, 
no qual indica a substituição para o período de gozo de licença Prêmio do 
titular. rESolVE: dESiGNar a Servidora Pública daYSE HElENa dE SoU-
SA FIGUEIREDO, Id Funcional 57214402/ 2, para responder pela Chefia de 
Secretaria da Escola Superior, durante o fastamento de licença Prêmio da 
titular, Servidora Pública SaraH iGrEJa da SilVa, id funcional: 5868335/ 
3, sendo o gozo no período de 11/04/2022 a 09/06/2022, 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: 790218
..

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 196/2022-GGP/dPG de 20/04/2022,
considerando Processo nº 2022/464435- dEfPUB- dE 
18/04/2022;rESolVE:conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença 
Maternidade à defensora Pública lUciaNa SoUZa doS aNJoS, matrícula 
nº 57234663, conforme inciso Xii, art. 31 da constituição do Estado do 
Pará, no período de 12/04/2022 a 08/10/2022.MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS,Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 790251

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 117/2022-GGP/dPG de 20/04/2022,
considerando Processo nº 2022/450351- dEfPUB- dE 
13/04/2022;rESolVE:conceder conforme laudo Médico nº 88330, licença 
para tratamento de Saúde ao Servidor Público claUdErSoN MiraNda, 
matrícula nº. 57201785, no período de 25/01/2022 a 24/04/2022, de 
acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS,Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 790252
Portaria Nº 119/2022-GGP/dPG de 20/04/2022,
considerando Processo nº 2022/450351- dEfPUB- dE 
13/04/2022;rESolVE:conceder conforme laudo Médico nº 88324, 
prorrogação de licença para tratamento de Saúde à defensora Pública 
NilZa Maria PaES da crUZ, matrícula nº. 5038529, no período de 
05/03/2022 a 02/06/2022, de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 
5.810/94.MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS,Subdefensora Pública-
Geral do Estado do Pará

Protocolo: 790254
Portaria Nº 125/2022-GGP/dPG de 20/04/2021, 
considerando Processo nº 2022/450351- dEfPUB- dE 13/04/2022 ; 
rESolVE:conceder conforme laudo Médico nº 88328, licença para 
tratamento de Saúde à defensora Pública TaNia do Socorro BaNdEira 
dE SoUZa, matrícula nº. 5693810, no período de 09/02/2022 a 09/04/2022, 
de acordo com o artigo. 81, da lei Estadual nº. 5.810/94.MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS, Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 790255

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 596/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/167242 de 10/02/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 
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NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

EliNaldo oliVEira dE liMa GErENTE dE SErViÇoS 
GEraiS 761.334.352-91 dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira 5927307 ParTiciPar dE aÇÃo dE 

cidadaNia EM cUMPri-
MENTo do PPa.

03.091.1492.8730
PaUlo afoNSo dE liMa lHaMaS aUX. TÉc. dEfENSoria 117.141.822-15 BalcÃo dE dirEiToS 28770

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM PorTo dE MoZ, alMEiriM, PraiNHa, MoNTE alEGrE, alENQUEr, cUrUá, ÓBidoS E TErra SaNTa. 11/04 a 10/05/2022 29,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790154
Portaria Nº 595/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/167242 de 10/02/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

carMEN lUcia loPES dE SoUZa TEc. dE dEfENSoria 227.269.342-34 SEcrETaria 
ciVEl 392235 ParTiciPar dE aÇÃo dE 

cidadaNia EM cUMPriMENTo 
do PPa.

03.091.1492.8730daNdara BriTo fiGUErEdo aSSESSora JUrÍdica 010.325.672-52 NUGEN 5906663
cHaiSiEllEN aNNE da SilVa oliVEira aSSESSora JUrÍdica 882.098.902-63 NUGEN 57200786

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM PorTo dE MoZ, alMEiriM, PraiNHa, MoNTE alEGrE 11/04 a 25/04/2022 14,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790150
Portaria Nº 594/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/167242 de 10/02/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

aNTÔNia Maria dE frEiTaS BraNdÃo aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 089.324.412-00 NÚclEo rEGioNal do BaiXo aMa-

ZoNaS 2048493

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.
03.091.1492.8730

cÍcEro loPES BErNardiNo aUX. adMiNiSTraTiVo 016.831.282-49 NÚclEo rEGioNal do BaiXo aMa-
ZoNaS 3280543

claUdiNE PicaNÇo dE SoUZa EScrEVENTE 287.034.482-15 carTÓrio do 3º ofÍcio dE SaNTarÉM colaBoradora 
EVENTUal

Maria NorMa PErEira PiMENTEl SEcrETária dE NÚclEo 593.059.162-87 NÚclEo rEGioNal dE SaNTarÉM 5927378

raNiErE Mafra GUiMaraES aUX. dE dEfENSoria 593.208.422-72 NÚclEo rEGioNal do BaiXo aMa-
ZoNaS 57195309

SEBaSTiaNa fErrEira PalMa aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo 250.670.442-68 SEJUdH/NÚclEo rEGioNal dE JUSTiÇa 

(SaNTarÉM) 42080

diNarTE diaS doUrado PaPiloScoPiSTa 111.027.132-87 SUPEriTENdÊNcia rEGioNal do BaiXo 
aMaZoNaS 61271

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

SaNTarÉM PorTo dE MoZ, alMEiriM, PraiNHa, MoNTE alEGrE, alENQUEr, cUrUá, ÓBidoS E TErra SaNTa. 11/04 a 08/05/2022 27,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790148
Portaria Nº 593/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/167242 de 10/02/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

JUcEMir SiQUEira da SilVa TEc. dE dEfENSoria 149.182.772-68 BalcÃo dE dirEiToS 32549

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.
03.091.1492.8730

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES aUX. dE dEfENSoria 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786

WaGNEr roMUlo PiNHo dE SoUZa TEc. dE dEfENSoria 732.235.812-00 SEcrETaria EXEcUTiVa do coNSElHo 
SUPErior 5891519

MarcElo coElHo do aMaral PiNHEi-
ro SEGUNdo SEc. NÚclEo iNTErior 019.505.592-62 SEc. cÍVEl/faZENda 5954466

lia dE SoUZa MarTiNS aSSESSora JUrÍdica 829.769.612-04 NUdEcoN 5944246

SaraH BErNadETH da cUNHa SErrÃo aSSESSora JUrÍdica 018.034.972-46 NUGEN 5964307

GaBriElla dE cáSSia da SilVa 
aNSElMo aSSESSora JUrÍdica 945.712.792-72 NaEfa 5926308

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM MoNTE alEGrE, alENQUEr, cUrUá, ÓBidoS E TErra SaNTa. 23/04 a 09/05/2022 16,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790141
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Portaria Nº 592/2022 - da BeLÉM, 18/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/167242 de 10/02/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

Maria VilMa dE SoUSa araUJo aNaliSTa dE dEfENSoria 244.905.122-87 BalcÃo dE dirEiToS 5152909

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.
03.091.1492.8730

lUiZ odilSoN olEGario da lUZ TEcNico dE dEfENSoria 152.522.722-04 Balcao dE dirEiToS 760404

EdSoN MiraNda rodriGUES aUX. dEfENSoria 170.738.712-53 BalcÃo dE dirEiToS 345873

TaTiaNa MacHado PiNTo MaciEl aSSESSora JUrÍdica 668.932.322-68 ESdPa 57205343

alaN dElSoN da SilVa cordEiro aUX. dE dEfENSoria 616.216.842-53 coordENaÇÃo fiNaNcEira 57196777

Maria raiMUNda SaNTaNa doS 
SaNToS TEc. dE dEfENSoria 140.478.102-15 GErÊNcia dE GESTÃo dE PESSoaS 3152758

JoSÉ alcioNE cordEiro dE SoUZa TEc. dE dEfENSoria 585.191.222-72 NUdEcoN 57202467

faBio JoSE da SilVa MacHado SEcrETário METroPoliTaNa 760.387.342-87 BalcÃo dE dirEiToS 54197217

clEVErSoN NoNaTo BriTo Bar-
rEiroS SEcrETário dE NÚclEo 301.109.632-53 NaEca 5324041

roSa Maria carValHo BENTES aUX. dE dEfENSoria 426.258.152-72 dirEToria METroPoliTaNa 57202067

diEGo JoSÉ BarroS TÉc. EM Ti dE dEfENSoria 779.692.432-15 NÚclEo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 57201700

cliVEr rEiS BaraTa MoToriSTa 576.722.102-20 GErÊNcia dE TraNSPorTES 54187789

HidElfraN oliVEira alVES MoToriSTa dE dEfENSoria 655.936.262-00 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57201688

roSElENE Maria loPES dE BarroS GErENTE dE SErViÇo PSicoS-
Social 076.690.972-72 GErÊNcia dE SErViÇo PSicoSSocial 3083276

JaQUEliNE aBdoN YaZBEK TÉc. EM laBoraTÓrio 264.827.542-87 PSicoSSocial 5290384

aNa cláUdia cardoSo dUarTE aSSiSTENTE Social 570.448.212-00 PSicoSSocial NaEfa 57201141

fraNciSco raÍ fariaS dE aGUiar idENTificador ciVil 036.456.822-44 PrEfEiTUra dE caPiTÃo PoÇo/PoSTo dE 
idENTificaÇÃo 1219103

diEGo arMaNdo SilVa doS SaNToS aSSESSor ParlaMENTar 003.572.962-73 cÃMara MUNiciPal dE aNaNiNdEUa 768

raiMUNdo rUY HolaNda doS 
SaNToS PaPiloScoPiSTa 305.769.032-72 PolÍcia ciVil/didEM 5703964

ValdENor doS SaNToS corrÊa PaPiloScoPiSTa 157.695.262-20 Policia ciVil/didEM 61255

iGor alESSaNdro TEiXEira Prado idENTificador ciVil 827.784.692-49 caSa do cidadÃo/PrEfEiTUra dE 
MaracaNÃ 99292667

diSSÉia TaVarES da SilVa aGENTE adMiNiSTraTiVo 048.868.362-91 Policia ciVil/didEM 56146

KEllEN criSTiNa PaUla MarGalHo 
SaBaa SrUr SEcrETário lEGiSlaTiVo 782.868.912-87 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM/GaBiNETE 5005548

orlaNdETE faTiMa MoraES doS 
SaNToS PaPiloScoPiSTa 093.373.342-91 didEM/PolÍcia ciVil 70521

BrUNo lEaNdro GUiMarÃES dE 
oliVEira idENTificador ciVil 951.753.932-00 PoSTo dE SaNTa iZaBEl do Pará 125262

aNdrEZa PENa caValcaNTE aSSESSor i 878.422.112-72 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS 125049

HElio da SilVa SaNToS JUNior SEcrETário dE NÚclEo 819.673.572-34 dEfENSoria PÚBlica/BalcÃo dE dirEiToS 5964875

EliToN rafaEl liMa doS SaNToS SEcrETário dE NUclEo do 
iNTErior 007.814.312-80 BalcÃo dE dirEiToS 5964878
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Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM PorTo dE MoZ, alMEiriM, PraiNHa, MoNTE alEGrE, alENQUEr, cUrUá, ÓBidoS E TErra SaNTa. 11/04 a 09/05/2022 28,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790131
Portaria Nº 598/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/438519 de 11/04/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

roSSaNa ParENTE SoUZa dEfENSora PÚBlica 686.168.802-91 3ª dEfENSoria PÚBlica do JUÍZo SiNGUlar 
da caPiTal 55588714

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.
03.091.1492.8730

daiaNE liMa doS SaNToS dEfENSora PÚBlica 677.319.292-72 NUGEN 5861144

lEoNardo caBral JaciNTo dEfENSor PÚBlico 043.484.056-46 dEfENSoria PÚBlica 5890175

aNa laUra MacEdo Sa dEfENSora PÚBlica 750.552.362-72 dEfENSoria PÚBlica - aNaNiNdEUa 80845770

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM MoNTE alEGrE, alENQUEr, cUrUá, ÓBidoS E TErra SaNTa. 23/04 a 09/05/2022 16,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790113
Portaria 577/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores carla laKiSS iGNacio, matrícula 54191154, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, 
JoSE Maria doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico E TÉcNico aoS adolEScENTES 
QUE ESTÃo cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - cESEf - cEfiP/ aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 28/03/2022, 29/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790505
Portaria 578/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor fáBio da SilVa alMEida, matrícula 57234555, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir SErVidor EM 
diliGÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS JUNTo ÀS dEfENSoriaS ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 29/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790512
Portaria 580/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 4 + 1\2, 2 + 1\2, diária(s) ao defensor JoaQUiM aZEVEdo liMa filHo, matrícula 57234668/ 1, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a iGaraPÉ-aÇU, período 04/04/2022 a 08/04/2022, 18/04/2022 a 
20/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790524
Portaria 582/2022 - da,19/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores WaNESSa alBUQUErQUE caSTro MElENdEZ, matrícula 57227112, cargo aSSESSora JUrÍdica dE 
dEfENSoria, TElMa fErrEira dE alcaNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, ValdiNEi carValHo dE aViZ, 
matrícula 57211726, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 28/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790533
Portaria 579/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 2 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor Márcio da SilVa crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ViGia, período 11/04/2022 a 13/04/2022, 25/04/2022 a 29/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790518
Portaria 581/2022 - da,19/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor rilKEr MiKElSoN dE oliVEira ViaNa, matrícula 5895993, objetivo 
rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a SÃo doMiNGoS do araGUaia, 
período 06/04/2022, 13/04/2022, 20/04/2022, 27/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790529
Portaria 688/2022 - da,26/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) às defensoras PaUla cUNHa da SilVa dENadai, matrícula 5558875, VErENa MaUES fidalGo BarroS, matrícula 
55589062, aNa MariNa MoNTEiro ValENTE do coUTo, matrícula 5693829, roSSaNa ParENTE SoUZa, matrícula 55588714, objetivo MiNiSTrar cUrSo 
SoBrE dirEiTo SiSTÊMico E ViSÃo SiSTÊMica faMiliar Para a EQUiPE QUE rEaliZará o 1º MUTirÃo SiSTÊMico No NÚclEo METroPoliTaNo dE 
aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 01/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790087
Portaria Nº 600/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária n.º 2022/393947 de 01/04/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 
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NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
adriaNa NUNES NaSciMENTo aSSESSoria JUrÍdica 002.129.302-30 NÚclEo dE MariTUBa 5926317

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.
03.091.1492.8730

aNdrEZa PENa caValcaNTE aSSESSor i 878.422.112-72 PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaliNÓPoliS 125049
aNNE MicHEllE corrEa dE SoUZa TÉcNico dE dEfENSoria 707.136.262-91 GGP 57213648

BrUNo lEaNdro GUiMarÃES dE 
oliVEira idENTificador ciVil 951.753.932-00 PoSTo dE SaNTa iZaBEl do Pará 125262

cÉlio JUNior da SilVa GUiMarÃES TEc. dE dEfENSoria 394.435.312-91 NUGEM 5900062
clEBEr PaiVa coElHo GErENTE dE TraNSPorTE 606.755.192-68 GErÊNcia dE TraNSPorTES 57211712

clEVErSoN NoNaTo BriTo BarrEiroS SEcrETário dE NÚclEo 301.109.632-53 NaEca 5324041
cliVEr rEiS BaraTa MoToriSTa 576.722.102-20 GErÊNcia dE TraNSPorTES 54187789

daYSE HElENa dE SoUSa fiGUEirEdo TEc. dE dEfENSoria 808.002.702-15 EScola SUPErior 57214402

EdilSoN doS SaNToS SilVa TÉc. dE dEfENSoria 
PÚBlica 174.698.802-91 BalcÃo dE dirEiToS 5129192

EdiValdo aNTÔNio MaGalHÃES 
NaSciMENTo

SEcrETário dE dirE-
Toria 108.721.322-34 NUGEM HoMEM E PESSoa acUSada 5955771

EliNaldo oliVEira dE liMa GErENTE dE SErViÇoS 
GEraiS 761.334.352-91 dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira 5927307

faBio JoSE da SilVa MacHado SEcrETário METroPo-
liTaNa 760.387.342-87 BalcÃo dE dirEiToS 54197217

HElio da SilVa SaNToS JUNior SEcrETário dE NÚclEo 819.673.572-34 BalcÃo dE dirEiToS 5964875

iGor lUÍS GoNÇalVES E SilVa TÉc. dE dEfENSoria 
PÚBlica 889.237.112-68 SEcrETaria cÍVEl faZENda 57234575

iSaBElla criSTiNa daMaScENo rETTo aSSESSora JUrÍdica 002.796.302-04 NÚclEo dE MoSQUEiro 5958979
JEaNN ricardo da coSTa BaHia aUX. dE dEfENSoria 002.858.222-50 NarE 5900703
JoÃo PaUlo coSTa doS SaNToS TÉc dE dEfENSoria 302.759.032-49 cfiN 5007232

JUliaNa dE JESUS QUEiroZ PicaNÇo aUX. dE dEfENSoria 681.246.942-49 dirEToria do iNTErior 54191702
KEllEN criSTiNa PaUla MarGalHo 

SaBaa SrUr SEcrETário lEGiSlaTiVo 782.868.912-87 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM/GaBiNETE 5005548

lUiS carloS dE alMEida rodriGUES MoToriSTa 172.173.502-04 dirEToria adMiNiSTraTiVa 57211823
lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior SEcrETário dE NÚclEo 737.505.572-68 dir. adMiNiSTraTiVa 57227037

MariaNa STHEl fraNciSQUETo aNaliSTa dE dEfENSoria 082.786.127-30 GGP 57201223
PriScila lorEdaNa fUGUEirEdo c. 

PErEira
TE. dE dEfENSoria 

PÚBlica 861.099.442-20 dir. adMiNiSTraTiVa 57201693

rafaElla SoUSa daMaScENo TÉcNico dE dEfENSoria 957.477.102-49 GGP 57214027
rEiKo SaYUri YoKoSaWa carNEiro 

SilVa aSSESSora NiVEl i 840.146.872-87 corrEGEdoria 5931714

roBErTo Eric SEaBra dE SoUZa TÉcNico dE dEfENSoria 649.637.212-87 GGP 571758

SÉrGio aNdrÉ GoNSalEZ GoMES aUX. dE dEfENSoria 
PÚBlica 792.200.702-78 BalcÃo dE dirEiToS 57201786

WadY cHaroNE NETo TÉcNico dE dEfENSoria 630.882.742-87 BalcÃo dE dirEiToS 57211857

Waldir JoSÉ coSTa doS SaNToS aUX. dE dEfENSoria 
PÚBlica 108.158.232-87 SEcrETaria cÍVEl 5721185

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM MoSQUEiro 02/04/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790065
Portaria Nº 599/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/438519 de 11/04/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
daiaNa criSTiNa MarTiNS dE 

VilHENa cB PM 753.770.802-97 Policia 
MiliTar/Pa 57228043

ParTiciPar dE aÇÃo dE cida-
daNia EM cUMPriMENTo do PPa. 03.091.1492.8730

orQUÍdEa MoNTEiro BicHara 
dE SoUZa caBo PM 007.583.112-06 Policia 

MiliTar/Pa 4220096

GEiNYEl rodriGUES SilVEira caBo PM 896.254.802-00 Policia 
MiliTar/Pa 4219107

rENaTo SoEiro ParaENSE cB PM 896.254.802-00 Policia 
MiliTar/Pa 57221767

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde
BElÉM PorTo dE MoZ, alMEiriM, PraiNHa, MoNTE alEGrE, alENQUEr, cUrUá, ÓBidoS E TErra SaNTa. 11/04 a 09/05/2022 28,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790072
Portaria Nº 597/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/438519 de 11/04/2022.
rESolVE:
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conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
Maria dE BElÉM BaTiSTa PErEira dEfENSora PÚBlica 061.985.702-15 dEfENSoria/NddH 3085147

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.
03.091.1492.8730

alEXaNdrE MarTiNS BaSToS dEfENSor PÚBlico 517.393.992-34 dEfENSoria/ENTraNcia ESPEcial 51855739
lUiS carloS liMa da crUZ filHo dEfENSor PÚBlico 748.477.672-68 dEfENSoria/ENTraNcia ESPEcial 57234665

JacQUEliNE BaSToS loUrEiro dEfENSora PÚBlica 512.855.502-00 dEfENSoria PÚBlica - SaliNÓPoliS 5895994

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 
oriGEM dESTiNo PErÍodo QTdE
BElÉM PorTo dE MoZ, alMEiriM, PraiNHa E MoNTE 

alEGrE. 11/04 a 25/04/2022 14,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790077
Portaria Nº 620/2022 - da BeLÉM, 19/04/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/388595 de 31/03/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NoMe FUNcao cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica
dEiViSoN GoNÇalVES PiNHEiro iNdENTificador ciVil 696.677.482-00 caMara MUN. dE BElÉM 5005842

ParTiciPar dE aÇÃo dE 
cidadaNia EM cUMPri-

MENTo do PPa.
03.091.1492.8730

iriS HElENa PaES E SilVa TÉcNico dE dEfENSoria 381.179.402-72 NaEfa 5897828

iZaBEla dE MElo PiMENTEl aSSESSora ESPEcial do Go-
VErNador 330.749.252-72 caSa ciVil/BalcÃo dE dirEiToS 6113140

PaUlo MarcElo fUrTado raiol idENTificador ciVil criMiNal 708.460.732-34 PrEfEiTUra dE BENEVidES 0302930
PEdro MoraES fraNÇa TÉcNico NÍVEl MÉdio 184.018.132-04 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM 138479

aNdrESSa Maria ViÉGaS da SilVa SEc. lEGiSlaTiVa 625.808.172-04 cÂMara MUNiciPal dE BElÉM/dirETo-
ria lEGiSlaTiVa 5005497023

MarcElo do EGiTo da SilVa idENTificador 006.813.792-35 SEcrETaria MUNiciPal dE SaNTa crUZ 
do arari 3303

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtd
BElÉM BrEVES/Pa 01/04 a 04/04/2022 3,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 790053
Portaria 569/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lEoNardo caBral JaciNTo, matrícula 5890175, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a SaNTo aNTÔNio do TaUá, período 25/03/2022, 28/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790363
Portaria 568/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oliVEira, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora aN-
drEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a MaracaNÃ, período 06/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790358
Portaria 573/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor fláVio cÉSar caNcEla fErrEira, matrícula 80845945-1, objetivo ProJETo cidadaNia No 
cárcErE fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 05/05/2022, 06/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790408
Portaria 572/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores NorMa MiraNda BarBoSa, matrícula 5573858-3, cargo oUVidora, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 
57201688, cargo MoToriSTa, objetivo forTalEcEr aS aÇÕES E diáloGo da oUVidoria, JUNTo a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, a SociEdadE 
ciVil E o PÚBlico aSSiSTido. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, período 04/04/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790399
Portaria 571/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores NorMa MiraNda BarBoSa, matrícula 5573858-3, cargo oUVidora, cliVEr rEiS BaraTa, matrícula 54187789, 
cargo MoToriSTa, objetivo forTalEcEr aS aÇÕES E diáloGo da oUVidoria, JUNTo a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, a SociEdadE ciVil 
E o PÚBlico aSSiSTido. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoSQUEiro, período 28/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790386
Portaria 576/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) à defensora daNiEla MarTiNS MacHado, matrícula 57188107, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico 
E TÉcNico aoS adolEScENTES QUE ESTÃo cUSTodiadoS EM UNidadE SocioEdUcaTiVa - cESEf - cEfiP/ aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 28/03/2022, 29/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790438
Portaria 575/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor caio faVEro fErrEira, matrícula 57234658, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico No cENTro dE 
rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo dE aNaNiNdEUa - crf. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiN-
dEUa, período 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790426
Portaria 574/2022 - da,18/04/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor raiMUNdo NoNaTo fErrEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sor PÚBlico EM aTENdiMENTo JUrÍdico No cENTro dE rEEdUcaÇÃo fEMiNiNo dE aNaNiNdEUa - crf. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a aNaNiNdEUa, período 25/03/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 790416
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..

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata da inexigibilidade de Licitação n.º 023/2022/tJ/Pa – de 
26/04/2022 publicado no doe N.º 34.948 em 27/04/2022.
onde se lê:
EXTraTo da diSPENSa dE liciTaÇÃo N.º 023/2022/TJPa/
Leia-se:
EXTraTo da iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N.º 023/2022/TJPa/

Protocolo: 789930

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos N° 004/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela comissão Permanente de licita-
ção, razão pela qual decido:
i- adJUdicar em favor da empresa vencedora, NorTE ProTEÇÃo lTda, ins-
crita no cNPJ sob o nº 17.946.404/0001-75, o objeto da Tomada de Preços nº 
004/TJPa/2022, na quantia de r$ 1.144.925,30 (um milhão, cento e quaren-
ta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).
ii - HoMoloGar o resultado do procedimento licitatório, realizado através 
da Tomada de Preços em epígrafe - obra de reforma das instalações de 
prevenção e combate a incêndio do fórum criminal.
Belém, 27/04/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 790311

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 3º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 
023/2013/tJPa // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o 
Município de itupiranga, através da Prefeitura Municipal // cNPJ/Mf nº 
05.077.102/0001-29 // objeto: cessão de servidores para a realização de 
ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das atividades neces-
sárias à modernização da Justiça no Município // Objeto e justificativa do 
aditivo: Prorrogação do prazo de vigência em mais 3 (três) anos // Vigência 
do aditivo: início em 27/06/2022 e término em 26/06/2025 // data da as-
sinatura: 20/04/2022 // responsável pela assinatura: célia regina de lima 
Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 790021

.

.

oUtras MatÉrias
.

Extrato – Termo de Rerratificação a Ata de Registro de Preços 
030/2021/tJPa// Partes: TJPa e a Empresa ac TraNSPorTE E loGiS-
Tica lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 13.843.561/0001-02// objeto: o 
presente Termo de Rerratificação tem como objeto a retificação da Cláusula 
Terceira – dos Preços, da ata de registro de Preços n° 030/2021, a qual 
passa a ter a seguinte redação: ”os preços ofertados pela EMPrESa cons-
tam de sua proposta, parte integrante desta ata, conforme segue: 

Lote 1 - reGiÃo oeste

iteNs coMarcas VoLUMe aNUaL 
(m³) (a)

VaLor UNitÁrio 
(r$/m³) (B)

VaLor totaLPor iteM 
(a x B)

1 alENQUEr 40 185,00 7.400,00
2 alMEiriM 40 190,00 7.600,00
3 faro 40 180,00 7.200,00
4 GUrUPá 40 180,00 7.200,00
5 JUrUTi 40 180,00 7.200,00
6 MoNTE alEGrE 40 180,00 7.200,00
7 MoNTE doUrado 40 180,00 7.200,00
8 ÓBidoS 40 199,00 7.960,00
9 oriXiMiNá 40 199,00 7.960,00
10 PorTo dE MoZ 40 200,00 8.000,00
11 PraiNHa 40 200,00 8.000,00
12 SaNTarÉM 200 169,00 33.800,00
13 TErra SaNTa 40 205,00 8.200,00

ToTal do loTE 1 124.920,00

Lote 2 - reGiÃo sUdeste

iteNs coMarcas VoLUMe aNUaL 
(m³) (a)

VaLor UNitÁrio 
(r$/m³) (B)

VaLor totaLPor iteM 
(a x B)

14 aUrora do Pará 40 100,00 4.000,00
15 BaiÃo 40 100,00 4.000,00
16 BrEU BraNco 40 100,00 4.000,00
17 caMETá 40 135,00 5.400,00
18 doM EliSEU 40 140,00 5.600,00
19 GoiaNÉSia do Pará 40 140,00 5.600,00
20 JacUNdá 40 135,00 5.400,00
21 MocaJUBa 40 131,00 5.240,00
22 iPiXUNa do Pará 40 140,00 5.600,00
23 NoVo rEParTiMENTo 40 140,00 5.600,00
24 PacaJá 40 140,00 5.600,00
25 ParaGoMiNaS 40 130,00 5.200,00
26 TailÂNdia 40 130,00 5.200,00
27 TUcUrUÍ 100 80,00 8.000,00
28 UliaNÓPoliS 40 130,00 5.200,00

ToTal do loTE 2 79.640,00
Lote 3 - reGiÃo sUL

iteNs coMarcas VoLUMe aNUaL 
(m³) (a)

VaLor UNitÁrio 
(r$/M³) (B)

VaLor totaL Por iteM 
(a x B)

29 caNaÃ doS caraJaS 40 178,00 7.120,00

30 coNcEiÇÃo do 
araGUaia 40 178,00 7.120,00

31 cUrioNÓPoliS 40 179,00 7160,00

32 EldoUrado doS 
caraJá 40 188,00 7.520,00

33 iTUPiraNGa 40 178,00 7.120,00
34 MaraBá 200 80,00 16.000,00
35 oUrilÂNdia NorTE 40 192,00 7.680,00
36 ParaUaPEBaS 100 80,00 8.000,00
37 rEdENÇÃo 100 30,00 9.000,00
38 rio Maria 40 179,00 7.160,00
39 roNdoN do Pará 40 178,00 7.120,00
40 SÃo fÉliX do XiNGU 40 197,00 7.880,00

41 SÃo doMiNGoS do 
araGUaia 40 200,00 8.000,00

42 SÃo GEraldo do 
araGUaia 40 200,00 8.000,00

43 SÃo JoÃo do 
araGUaia 40 200,00 8.000,00

44 SaNTaNa do ara-
GUaia 40 200,00 8.000,00

45 TUcUMÃ 40 200,00 8.000,00
46 XiNGUara 40 200,00 8.000,00

ToTal do loTE 3 146.880,00

Lote 4 – MaraJÓ

iteNs coMarcas VoLUMe aNUaL 
(m³) (a)

VaLor UNitÁrio 
(r$/m³) (B)

VaLor totaLPor iteM 
(a x B)

47 afUá 40 249,00 9.960,00
48 aNaJáS 40 249,00 9.960,00
49 BaGrE 40 249,00 9.960,00
50 BrEVES 40 249,00 9.960,00

51 cacHoEira do 
arari 40 249,00 9.960,00

52 cHaVES 40 249,00 9.960,00
53 cUrraliNHo 40 249,00 9.960,00
54 liMoEiro do aJUrU 40 249,00 9.960,00
55 MElGaÇo 40 249,00 9.960,00
56 MUaNá 40 249,00 9.960,00
57 oEiraS do Pará 40 249,00 9.960,00
58 PoNTa dE PEdraS 40 249,00 9.960,00
59 PorTEl 40 249,00 9.960,00

60 S. SEBaSTiÃo da Boa 
ViSTa 40 249,00 9.960,00

61 SalVaTErra 40 249,00 9.960,00
62 SoUrE 40 249,00 9.960,00

ToTal do loTE 4 159.360,00
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Lote 5 – traNsaMaZÔNica

iteNs coMarcas VoLUMe aNUaL 
(m³) (a)

VaLor UNitÁrio 
(r$/M³) (B)

VaLor totaLPor iteM 
(a x B)

63 alTaMira 100 295,00 29.500,00
64 aNaPU 40 295,00 11.800,00
65 BraSil NoVo 40 295,00 11.800,00
66 iTaiTUBa 40 295,00 11.800,00
67 JacarEacaNGa 40 295,00 11.800,00
68 MEdicilÂNdia 40 295,00 11.800,00
69 NoVo ProGrESSo 40 395,00 15.800,00
70 rUrÓPoliS 40 295,00 11.800,00

71 SENador JoSÉ 
PorfÍrio 40 299,00 11.960,00

72 UrUará 40 299,00 11.960,00
73 ViTÓria do XiNGU 40 299,00 11.960,00

ToTal do loTE 5 151.980,00
ToTal da arP 662.780,00

// Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais clausulas da ARP// Foro: 
Belém. // data da assinatura: 12/04/2022//responsável pela assinatura: an-
drey diego da Silva albuquerque – Secretário de administração, em exercício.

Protocolo: 789933

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

aViso de reaBertUra de LicitaÇÃo sUsPeNsa
o Pregoeiro da assembleia legislativa do Estado do Pará, torna público, 
para conhecimento dos interessados a reabertura da licitação suspensa, 
cuja modalidade, atende para o Pregão nº 005/2022, em sua forma ele-
trônica, que tem por objeto a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE circUiTo fEcHado dE 
TV – cfTV, MEdiaNTE locaÇÃo dE EQUiPaMENToS, No PrÉdio SEdE E 
aNEXoS da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, BEM coMo, 
oS SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo, coNfiGUraÇÃo E iNTEGraÇÃo”. Tipo: 
Menor preço. Modo de disputa: aberto. a nova data de início da disputa 
será dia 10/05/2022 às 10h:00min. início do acolhimento das Propostas: 
28/04/2022 às 11h00min, recebimento das Propostas até: 10/05/2022 
às 09h29min. abertura das Propostas: 10/05/2022 às 09h30min. local: 
www.licitacoes-e.com.br. Programa de Trabalho: 01.122.1496.8552, Natu-
reza da despesa: 3390-39, origem do recurso: Tesouro Estadual. ordena-
dor de despesas: deputado francisco das chagas Silva Melo filho. 
o novo Edital readequado poderá ser obtido nos sites: www.licitacoes-e.
com.br e www.alepa.pa.gov.br.
coMiSSÃo dE PrEGÃo

Protocolo: 790538

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.414, de 08 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 011/2021- acri, protocolizado sob o 
Expediente nº 004641/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores diEGo aSSUNÇÃo BorGES, matrícula nº 
0100928, PaUlo SÉrGio fErrEira dE SoUZa, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0100219; e diEGo raMiro MElo MoNTEiro, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101755; para sob a presidência 
do primeiro, comporem a comissão de recebimento de Bens (equipamen-
tos de esterilização de ambientes - “purificador de ar”).
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 790164

Portaria Nº 38.429, de 26 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 345/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 005846/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo HoriZoNtaL 

Por MereciMeNto
a contar 

de:cargo atual cl Nv
cargo enqua-
dramento

cl Nv

0100342
JoSE aUGUSTo 

PaNToJa

auxiliar 
Técnico de 

controle Externo 
administrativo 
TcE-ca-401

d 02

auxiliar Técnico 
de controle Exter-
no administrativo 

TcE-ca-401

d 03 31/03/2022

roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Presidente em exercício

Protocolo: 790184
Portaria Nº 38.431, de 26 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 343/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 003029/2021;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar 
de:cargo atual cl Nv

cargo 
enquadra-

mento
cl Nv

0101083
MYlENE TEi-

XEira da SilVa 
fErrEira

auditor de controle 
Externo-direito  
TcE-cT-603

B 01

auditor de 
controle Exter-
no-direito TcE

-cT-603

c 01 17/03/2022

roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES
Presidente em exercício

Protocolo: 790188
Portaria Nº 38.422, de 19 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 007/2022 - ciS, de 05 de abril de 2022, 
protocolizado sob o Expediente nº 006267/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora GiSElE MoUra dE QUEiroZ, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0100866, como pregoeira, no processo licitató-
rio modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de licenciamento de uso 
de solução tecnológica para assinatura digital e validação de documentos 
assinados digitalmente, visando o seguimento operacional da Certificação 
digital padrão icP-Brasil, utilizada nos sistemas informatizados do TcE-Pa.
ii - dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: aNdEr-
SoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo, matrícula nº 
0101524, rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoarES, analista auxiliar de con-
trole Externo, matrícula nº 5616735, lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, 
auditor de controle Externo, matrícula nº 0101579, Márcia BaSToS Naif 
daiBES, auditor de controle Externo, matrícula nº 0695335, JoSÉ rodol-
fo lEiTE JUcá, auxiliar Técnico de controle Externo, matrícula nº 0695564, 
JadE loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, matrícula nº 0101458, e rE-
NaTo diaS dE SoUZa, auditor de controle Externo, matrícula nº 0100670.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 790383
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 38.427, de 25 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 documento proto-
colizado sob o nº 006585/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria rEGiNa coSTa faVacHo, agente auxiliar 
de Serviços administrativos, matrícula nº 0179620, 30 (trinta) dias de 
licença prêmio, referente ao triênio de 26-02-2016/2019, nos termos do 
artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 04-07 a 02-08-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790196
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.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.439, de 27 de aBriL de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 361/2022, de 13-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007132/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora WilliaNa raTSUNNE da SilVa SHiraSU, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101585, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 05-04 a 07-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790359
Portaria Nº 38.437, de 27 de aBriL de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 369/2022, de 19-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007129/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora MariNa Kalif doS SaNToS, assessor de conselheiro, 
matrícula nº 0101389, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, nos 
termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 18-04 a 20-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790352
Portaria Nº 38.440, de 27 de aBriL de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 365/2022, de 18-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007138/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ riBaMar dE aNdradE MoUra, diretor de ouvi-
doria, matrícula nº 0100671, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 18-04 a 20-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790370
Portaria Nº 38.438, de 27 de aBriL de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 368/2022, de 19-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007130/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor roBENil SilVa coSTa, agente auxiliar de Serviços Ge-
rais, matrícula nº 0100416, 10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 19-04 a 28-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790356
Portaria Nº 38.436, de 27 de aBriL de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 366/2022, de 19-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007072/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marcia criSTiNa cUNHa roSa, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100346, 03 (três) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 17-04 a 19-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790349
Portaria Nº 38.435, de 27 de aBriL de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 367/2022, de 19-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007071/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Marilia do Socorro lEÃo riBEiro, assessor 
administrativo, matrícula nº 0100808, 03 (três) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 11-04 a 13-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790343
Portaria Nº 38.434, de 27 de aBriL de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo os termos da licença Médica do TcE nº 363/2022, de 18-
04-2022, protocolizado sob o Expediente nº 007069/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora dioNE cElia GUiMarÃES, Técnico auxiliar de con-
trole Externo, matrícula nº 0100212, 10 (dez) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 14-04 a 23-04-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 790337

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 16/2021
ViGÊNcia coNTraTUal: 27/10/2021 a 27/10/2022
daTa da aSSiNaTUra do 1º TErMo adiTiVo: 22/04/2022.
oBJETo do 1º TErMo adiTiVo: acréscimo no quantitativo contratado, 
que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, na forma do art. 65, §1º da lei nº 8.666/93 e cláusula déci-
ma Quarta do contrato original.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora:
020101 - Tribunal de contas do Estado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 7.628 - implantação de Projetos de Tecnologia da informação (Ti)
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
44.90.52 - Equipamentos e Material permanente
contenção de crédito: 2022Nd00043
coNTraTada: PlUGNET coMÉrcio E rEPrENTaÇÕES lTda (cNPJ nº: 
02.213.325/0004-20).
ENdErEÇo: avenida rômulo Maiorana, n.º 700, Sala: 1709, Edifício Vitta 
Office, Bairro: Marco, cidade de Belém, Estado do Pará, CEP: 66093-672
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 790165

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 04/2022.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de ferramenta profissional 
para escaneamento e a priorização no tratamento de vulnerabilidades por 
meio de rede de computadores (sem uso de agentes) com licenciamento 
para destinos/ativos/alvos ilimitados e subscrição que permita atualização 
da base de dados de vulnerabilidades e soluções sugeridas por no mínimo 
trinta e seis (36) meses, nos termos do edital e seus anexos.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br, e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminha-
do ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: rodolfo.
juca@tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: José rodolfo leite Jucá.
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
as 08 horas (horário oficial de Brasília-DF), do dia 11 de maio de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF), do 
dia 11 de maio de 2022.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira - Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 790199

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato do terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 
08/2017, ceLeBrado eNtre o triBUNaL de coNtas do estado 
do ParÁ-tce/Pa e a eMPresa Jet traNsPortes Ltda - Me.
objeto contratual: contratação de empresa especializada e autorizada na 
prestação de serviço de locação de Veículos para atender as necessidades 
da coordenadoria de Transportes do Tribunal de contas do Estado do Pará.
objeto do apostilamento: alteração na descrição da natureza de despesas 
orçamentária, conforme abaixo especificada.
de: Natureza de despesa:
33.90.39.14 – Manutenção e conservação de Máquinas e Equipamentos
Para: Natureza de despesa:
33.90.39.14 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fundamento legal: art. 65, § 8º da lei 8.666/93.
data do Termo de apostilamento: 26/04/2022
ordenadora da despesa: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 790013

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 38.400, de 18 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os Memorando 018/2022 – Gab. Militar/TcE/Pa, protoco-
lizado sob o Expediente nº 005889/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores WalTUlio MaUÉS da GaMa, chefe do Gabinete 
Militar, matrícula nº 0101421, e KlEBSoN loair laZaro MaNSoS BEN-
TES, chefe da Seção de Prevenção e combate de incêndio do Gabinete 
Militar, matrícula nº 5724198, para realizarem Vistoria Técnica na Unida-
de regional do TcE-Pa, no município de Marabá-Pa, concedendo-lhes 02 
(duas) diárias e ½ (meia), para o período de 18 a 20-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 790177
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Portaria Nº 38.370, de 11 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo os Memorando 018/2022 – Gab. Militar/TcE/Pa, protoco-
lizado sob o Expediente nº 005889/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores WalTUlio MaUÉS da GaMa, chefe do Gabinete 
Militar, matrícula nº 0101421, e KlEBSoN loair laZaro MaNSoS BEN-
TES, chefe da Seção de Prevenção e combate de incêndio do Gabinete 
Militar, matrícula nº 5724198, para realizarem Vistoria Técnica na Unidade 
regional do TcE-Pa, no município de Santarém-Pa, concedendo-lhes 02 
(duas) diárias e ½ (meia), para o período de 12 a 14-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 790174
Portaria Nº 38.366 de 07 de aBriL de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 051/2022-GaB.crEccl, protocolizado 
sob o Expediente nº 006414/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar a conselheira Vice-Presidente roSa EGidia criSPiNo calHEi-
roS loPES, matrícula nº 0101359, para participar da “reunião Extraor-
dinária da aTricoN”, em Brasília-df, concedendo-lhe 02 (duas) diárias e 
½ (meia), na cidade de Brasília- df, para o período de 10 a 12-04-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 790170

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 172/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de licença para tratamento de saúde da 
servidora lorena cavalcante couto felipe, consubstanciado na apresen-
tação do laudo Médico nº 206413a/1, expedido pela coordenadoria de 
Perícia Médica da Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
– SEPlad;
coNSidEraNdo o disposto no art. 77, i, e §1º, c/c o art. 81, ambos da 
lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), e tudo mais que consta do Processo 
administrativo Eletrônico nº 2022/62554,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora lorENa caValcaNTE coUTo fEliPE, ocu-
pante do cargo efetivo de assessor Técnico, matrícula nº 200036, licença 
para Tratamento de Saúde pelo período de 14 (quatorze) dias, compreen-
didos entre 11 e 24/01/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 790508

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 038/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora lívia ribeiro da fonseca, matrícula nº 200258 
e, no seu impedimento, a servidora  Simone Braga chaves Martins, ma-
trícula nº 200084 , para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 
05/2021-MPC/PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Es-
tado e a empresa Nopragas controle ambiental ltda - Epp, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 05.972.711/0001-41,  tendo como objeto prestação de 
Serviço de controle Pragas Urbanas, compreendendo: desinsetização, des-
ratização e descupinização.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;

IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 6º fica revogada a PorTaria Nº 06/2021/SGcc/MPc/Pa
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 790481
Portaria N° 037/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
dispõe sobre a designação do Gestor e fiscais do contrato administrativo 
nº 10/2020-MPc/Pa, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, 
Conservação, Higienização e Copeiragem firmado com a empresa Lideran-
ça limpeza e conservação ltda, cNPJ/Mf Nº 00.482.840/0001-38.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais e regimentais, que lhe foram conferidas;
considerando o disposto na lei nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, 
especialmente no que se refere ao acompanhamento e fiscalização dos 
contratos administrativos;
Considerando o Contrato Administrativo nº 10/2020-MPC/PA, firma-
do com a empresa liderança limpeza e conservação ltda, cNPJ/Mf nº 
00.482.840/0001-38, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, 
conservação, Higienização e copeiragem, com fornecimento de uniformes, 
materiais e o emprego de equipamentos necessários e adequados à execu-
ção dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses;
considerando que o contrato em epígrafe prevê a aplicação subsidiária da 
instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de logís-
tica e Tecnologia da informação do Ministério do orçamento, Planejamento 
e Gestão, a qual dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de 
contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 
administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.
rESolVE:
art. 1º designar os servidores infra como Gestor e fiscais do contrato 
administrativo nº 10/2020-MPc/Pa, respectivamente, titular e substituto:
1. Gestor: Gilvanete azevedo ferreira, matrícula 200250; Nazaré do So-
corro Gillet das Neves, matrícula 200218;
2. fiscal Técnico: Simone Braga chaves Martins, matrícula 200084; lúcia 
Helena lima costa, matrícula nº 200125;
iii.  fiscal administrativo: lívia ribeiro da fonseca, matrícula nº 200258; 
larissa Pantoja da Silva Pereira, matrícula 200253.
art. 2º Esta PorTaria integra o Processo administrativo nº 2020/76326 - MPc/Pa.
art. 3º ao Gestor caberá as seguintes atribuições:
1. convocar e coordenar reunião inicial, registrada em ata, com a parti-
cipação da contratada e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedi-
mentos de acompanhamento da execução contratual e da forma de apre-
sentação dos documentos exigíveis para pagamento mensal ou eventual;
2. Manter em sua seção cópia do contrato e de suas atualizações e dis-
ponibilizá-la aos fiscais para conhecimento das regras estabelecidas, com 
vistas à devida e adequada gestão e fiscalização do contrato;
iii.  Emitir ordens de serviço/fornecimento e solicitar à contratada a corre-
ção de pendências constatadas na execução do contrato;
1. avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorrências que 
possam gerar dificuldades à conclusão do objeto contratado e submetê-las 
à autoridade superior para deliberação;
2. receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido a dúvidas ou 
questionamentos feitos pela contratada e pela fiscalização;
3. Zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado sob sua supervisão e, 
sempre que requerido, submeter previamente à deliberação da autoridade 
superior pedido de alteração;
Vii.  controlar o prazo de vigência do contrato para que a execução seja tempestiva;
Viii.  Encaminhar à Secretaria, no prazo máximo de 90 dias do vencimento 
do contrato, o pedido devidamente justificado de prorrogação de vigência 
acompanhado da anuência da contratada, pesquisa de mercado e avalia-
ção dos resultados obtidos que comprovem a necessidade e a vantagem 
econômica da contratação;
1. informar à Secretaria tempestivamente, o descumprimento contratual por 
parte da contratada e sugerir a aplicação das sanções previstas no instru-
mento convocatório e/ou no contrato após o devido processo administrativo;
2. acompanhar o saldo das notas de empenho e, quando necessário, requerer 
os respectivos reforços, mantendo o departamento de finanças e Planeja-
mento informado acerca dos pagamentos eventualmente pendentes;
3. Receber definitivamente, mediante atesto da Nota Fiscal no prazo esta-
belecido no edital, os serviços contratados;
Xii.  informar ao departamento de finanças e Planejamento, em dezem-
bro de cada ano e antes do encerramento contábil, as obrigações não li-
quidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho a conta de restos a pagar;
Xiii.  Encaminhar aos seus superiores a decisão de providências relativas 
ao contrato que ultrapassarem a sua competência/atribuição, para a ado-
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ção tempestiva das medidas cabíveis;
XIV.  Devolver, mediante justificativa e notificação formal, nota fiscal apre-
sentada pela contratada quando for observada irregularidade que inviabili-
ze o ateste e pagamento do serviço/fornecimento prestado;
1. acompanhar os resultados alcançados quanto à execução das obriga-
ções do contrato para receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao 
departamento competente para pagamento, após conferência completa da 
documentação exigida no contrato;
XVI.  Emitir, conjuntamente com os fiscais técnico e administrativo, o re-
latório final relativo às ocorrências verificadas durante a execução contra-
tual, contemplando as informações previstas no art. 70 da iN nº 05/2017.
XVII. Desenvolver outras atribuições oriundas das cláusulas e especifici-
dades contratuais.
art. 4º ao fiscal Técnico caberá as seguintes atribuições:
1. Participar das reuniões inicial, de trabalho e de conclusão da execução contratual;
2. Verificar se, na entrega de material ou na prestação de serviço, a espe-
cificação, valor unitário ou total, a quantidade e prazos de entrega estão de 
acordo com o estabelecido no instrumento contratual;
III.  Anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas 
as ocorrências relativas à execução do contrato;
1. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do contrato;
2. Manifestar-se acerca de solicitação da contratada para prorrogação da 
execução/entrega do objeto contratual sobre os seguintes itens:
3. Existência de interesse na continuidade de execução dos serviços;
4. Eventuais prejuízos causados a contratante em razão do atraso e do 
prazo de prorrogação a ser concedido, quando for o caso; e
5. Fatos supervenientes que justifiquem a prorrogação de prazos de exe-
cução dos serviços.
6. Submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/
entrega do objeto contratual com vistas à deliberação da Procuradoria-
Geral de contas;
Vii.  receber provisoriamente, os serviços de acordo com as regras contratuais;
Viii.  Propor a revisão de valores a serem pagos à contratada e registrar em 
relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato, quando, por exemplo:
1. Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar, com a 
qualidade mínima exigida, as obrigações contratadas; e
2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à pactuada.
3. Apresentar relatórios que subsidiem o ateste da nota fiscal pelo Gestor 
do contrato;
4. informar ao gestor eventual incapacidade técnica da empresa na exe-
cução contratual;
5. Propor ao gestor e fiscal administrativo, na hipótese de descumprimento 
contratual, a aplicação de sanções à contratada de acordo com as regras 
estabelecidas no ato convocatório e/ou contrato;
Xii.  Elaborar, quando exigido, relatórios, laudos e pareceres das ativida-
des de fiscalização técnica da execução do contrato;
XIII.  Emitir, conjuntamente com o gestor e o fiscal administrativo, o rela-
tório final relativo às ocorrências verificadas durante a execução contratu-
al, contemplando as informações previstas no art. 70 da iN nº 05/2017;
XIV.  Desenvolver outras atribuições oriundas das cláusulas e especificida-
des contratuais.
art. 5º ao fiscal administrativo caberá as seguintes atribuições:
1. Participar das reuniões iniciais, de trabalho e de conclusão da execução contratual;
2. Organizar arquivos específicos para acompanhar a execução e fiscalização 
do contrato e registrar as ocorrências que impactem a execução do contrato;
iii.  Manter organizada no início e durante a vigência cópia do contrato e 
suas alterações, devendo informar ao gestor as pendências constatadas;
1. analisar os documentos apresentados para pagamento, conferi-los com 
as condições estabelecidas no contrato e informar ao gestor para que co-
munique a contratada para regularização de impropriedade constatada;
2. controlar os pagamentos efetuados em ordem cronológica e observar o 
saldo do contrato com auxílio do departamento de finanças e Planejamento;
3. Encaminhar o processo de contratação ao Gestor do contrato, quando 
houver solicitação de repactuação, reajuste, reequilíbrio, acréscimos/su-
pressões e prorrogação, observado o prazo de vigência contratual;
Vii.  Propor ao Gestor do contrato e ao Procurador-Geral de contas, quan-
do terminar a vigência do contrato e desde que não haja pendência, a 
liberação da garantia contratual em favor da contratada, se for o caso;
VIII.  Realizar, em conjunto com o gestor e fiscal técnico, pesquisa de mer-
cado visando à comprovação da vantagem econômica da contratação, na 
periodicidade prevista no contrato;
1. instruir e submeter ao gestor do contrato o pedido de prorrogação con-
tratual, mediante a juntada da documentação que habilitou a contratada 
devidamente atualizada, bem como da pesquisa de mercado e avaliação 
dos resultados obtidos que comprovem a necessidade e a vantagem eco-
nômica da contratação;
2. informar ao gestor do contrato a execução dos saldos empenhados e as 

questões previdenciárias, trabalhistas e fiscais;
3. Emitir, conjuntamente com o gestor e fiscal técnico, o relatório final 
relativo às ocorrências verificadas durante a execução contratual, contem-
plando as informações previstas no art. 70 da iN nº 05/2017.
XII.  Desenvolver outras atribuições oriundas das cláusulas e especificida-
des contratuais.
art. 6º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 7º fica revogada a PorTaria Nº 10/2020/SGcc/MPc/Pa
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 790475
Portaria N° 035/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar a servidora lívia ribeiro da fonseca, matrícula nº 200258 
e, no seu impedimento, o servidor Vicente cardoso de Jesus, matrícula nº 
200145, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 18/2018-MPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado e a empresa 
Mapfre Seguros Gerais S/a, cNPJ/Mf sob n° 61.074.175/0001-38, tendo 
por objeto a contratação de seguro veículos oficiais do MPC/PA.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, provi-
denciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as 
ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 6º fica revogada a PorTaria Nº 02/2022/SGcc/MPc/Pa
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 790469
Portaria N° 036/2022/sGcc/dacc/MPc/Pa
Designa fiscais de Contrato Administrativo.
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º designar o servidor fábio costa lima, matrícula nº 200264 e, no 
seu impedimento, o servidor Sandro lins filgueiras, matrícula nº 200120, 
para exercer a atribuição de Fiscal do Contrato nº 20/2018-MPC/PA, fir-
mado entre este Ministério Público de contas do Estado e a empresa c. M. 
distribuidora comércio e Serviços, cNPJ/Mf sob n° 26.939.866/0001-56, 
tendo a manutenção preventiva e corretiva em 01(um) grupo gerador de 
emergência automático.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
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IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à Secretaria do MPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 6º fica revogada a PorTaria Nº 03/2022/SGcc/MPc/Pa
Belém/Pa, 27 de abril de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 790472
.

errata
.

errata ao 3º terMo aditiVo do
coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2019 – MPc/Pa
Patrick Bezerra Mesquita, Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o dever de corrigir erros materiais, 
rETifica o teor do 3º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 04/2019 
– MPC/PA, firmado com a empresa CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 
LTDA EPP, CNPJ nº 00.489.015/0001-65, e publicado no Diário Oficial do Estado 
do Pará - doE nº 34.737, de 18/10/2021, nos seguintes termos:
onde se lê:
cLÁUsULa terceira – do PreÇo
o valor global do presente contrato importa em r$ 16.816,68 (dezesseis 
mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) para prestação 
de serviços e reposição de peças.
Leia-se:
cLÁUsULa terceira – do PreÇo
o valor global do presente contrato importa em r$ 14.610,00 (quatorze mil, 
seiscentos e dez reais), para prestação de serviços e reposição de peças.
Belém, 27 de abril de 2022
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS do ESTado

Protocolo: 790485
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
N° do termo aditivo: 1
N° do contrato: 23/2021 – 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).
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: 06/06/2022 a 05/02/2023.
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 789952

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 171/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Simone Braga cha-
ves Martins, datado de 01/04/2022 (Protocolo PaE nº 2022/389289) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora SiMoNE BraGa cHaVES MarTiNS, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200084, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/02/2020 a 
31/01/2021, para o período de 28/07 a 01/08/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 790503

Portaria N° 173/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor cezar Barroso dos 
Santos, datado de 11/04/2022 (Protocolo PaE nº 2022/434012) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor cEZar BarroSo doS SaNToS, ocupante do 
cargo efetivo de assistente Ministerial de informática, exercendo o cargo 
em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200129, 11 (onze) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 08/07/2020 a 07/07/2021, 
para o período de 04 a 14/07/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 26 de abril de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 790516

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 170/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento do servidor Walbert Emanuel da Silva 
Nascimento, protocolado em 09/02/2022 (Protocolo PaE nº 2022/165222), 
pelo qual solicita a averbação, também para fins de licença-prêmio, do 
tempo de serviço público por ele laborado junto ao Ministério da Economia, 
no período de 11/01/2016 a 31/03/2020 (1.542 dias), que foi averbado 
exclusivamente para fins de adicional por tempo de serviço, conforme 
PorTaria nº 002/2021/MPc/Pa, de 12/01/2021;
coNSidEraNdo as informações prestadas pelo departamento de Gestão 
de Pessoas, o parecer jurídico exarado nos autos, bem como a declaração 
apresentada pelo requerente, na qual declara que não gozou e não foi 
indenizado por quaisquer direitos referentes a licença-prêmio relativa ao 
tempo de serviço que pretende averbação no Ministério Público de contas 
do Estado do Pará
CONSIDERANDO, por fim, o art. 98 da 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 WalBErT EMaNUEl da SilVa 
NaSciMENTo, ocupante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especia-
lidade: Tecnologia da Informação, matrícula nº 200265, para fins de GOZO 
dE licENÇa-PrÊMio, nos termos do art. 98 da lei Estadual nº 5.810/94 
(rJU/Pa) c/c o art. 8º da resolução nº 18/2019/MPc/Pa – colégio, o tempo 
líquido de 1.542 (um mil, quinhentos e quarenta e dois) dias de efetivo 
serviço público ininterrupto, prestado junto ao Ministério da Economia, no 
período de 11/01/2016 a 31/03/2020.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 25 de abril de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 790357
Portaria Nº 178/2022/MPc/Pa
dispõe sobre o rito do Processo administrativo de apuração de responsabi-
lidade e aplicação das penalidades previstas nas leis 8.666 de 21 de junho 
de 1993, 10.520 de 17 de julho de 2002 e 12.462 de 04 de agosto de 2011, 
referente às infrações praticadas por licitantes ou contratados, no âmbito 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso i, do art. 12 da lei complementar nº 09, de 27 de janeiro 
de 1992, alterado pela lei complementar nº 106, de 21 de julho de 2016;
coNSidEraNdo o disposto na legislação vigente, especialmente o art. 87 da 
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, lei Estadual nº 8.972/2020, de 13 de 
janeiro de 2020, art. 7º da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, arts. 47 e 
47-a da lei n° 12.462, de 04 de agosto de 2011, e suas atualizações;
coNSidEraNdo a necessidade de regulamentar o rito de apuração das infrações 
praticadas por licitantes ou contratados e a aplicação das penalidades decorren-
tes, no âmbito do Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa,
rESolVE:
art. 1º fica instituído o rito do Processo administrativo de apuração de res-
ponsabilidade referente às infrações praticadas por licitantes ou contratados 
contra o Ministério Público de contas do Estado do Pará – MPc/Pa, bem como 
a regulamentação da competência para a aplicação de sanções administrati-
vas previstas nas leis, normas, contratos e instrumentos convocatórios.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 2º o Processo administrativo de apuração de responsabilidade obe-
decerá às seguintes fases:
i – instauração;
ii – defesa e instrução;
iii – relatório, julgamento e revisão administrativa.
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art. 3º aplicam-se às autoridades competentes para decidir, incluídos os 
integrantes da comissão Processante, as regras de impedimento e suspei-
ção da lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo 
no âmbito da administração Pública Estadual.
art. 4º a comunicação dos atos processuais se dará preferencialmente por 
meios eletrônicos, observado o disposto na lei Estadual nº 8.972/2020.
caPÍtULo ii
das saNÇÕes adMiNistratiVas
art. 5º o licitante ou contratado que não cumprir integralmente as obriga-
ções assumidas, nos casos previstos em lei, garantidos o contraditório e 
ampla defesa, estará sujeito às seguintes penalidades:
i – advertência;
ii – multa;
iii – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o MPc/Pa, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
iV – impedimento de licitar e de contratar com a administração Pública do 
Estado do Pará, por até 05 (cinco) anos;
V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administra-
ção Pública nos âmbitos federal, estaduais e municipais.
§1º as sanções previstas neste artigo somente poderão ser aplicadas 
após regular Processo administrativo de apuração de responsabilidade, 
conforme rito disposto na presente PorTaria.
§2º a sanção prevista no inciso ii deste artigo poderá ser cumulada com 
apenas uma das demais sanções cabíveis.
§3º as sanções previstas nos incisos iii e V deste artigo, poderão ser apli-
cadas, conforme previsão legal contida no art. 88 da lei nº 8.666/1993, 
aos licitantes ou contratados ou aos profissionais que:
I – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolo-
sos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
ii – tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
iii – demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administra-
ção em virtude de atos ilícitos praticados.
§4º Na aplicação das sanções administrativas previstas no caput deste 
artigo, serão observados:
i – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
ii – a reincidência;
iii – a atuação do contratado em minorar os prejuízos advindos de sua 
conduta omissiva ou comissiva;
iV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais;
V – o impacto do(s) fato(s) nos resultados do objeto contratado; e
Vi – a existência ou não de efetivo prejuízo à administração.
seção i
da advertência
art. 6º advertência é a admoestação, por escrito, ao responsável pelo co-
metimento de infrações em que, após a devida apuração, não se vislum-
brou justificativa para a imposição de sanção mais grave.
seção ii
da Multa
Art. 7º Caso não exista previsão contratual específica, a multa poderá ser:
i – de caráter compensatório, quando será aplicado o percentual de até 30% 
(trinta por cento) do valor do contrato, a depender do dano a ser compensado;
II – de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou exe-
cução do objeto do contrato, quando serão aplicados os seguintes percentuais:
a) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre 
o valor dos itens entregues em atraso, e até o nono dia corrido, quando a 
contratada, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabele-
cido a obrigação assumida;
b) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento), por dia de atraso, so-
bre o valor dos itens entregues em atraso, a partir do décimo até o trigési-
mo dia corrido, momento em que o MPc/Pa poderá decidir pela continuida-
de da multa, pelo cancelamento do pedido ou documento correspondente, 
ou pela aplicação da multa prevista na alínea “c”;
c) de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese de 
inexecução total, caracterizada se:
1. transcorridos (30) trinta dias de atraso, a execução do objeto contratado 
for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total; ou
2. houver reiterado descumprimento das obrigações assumidas.
art. 8º a multa aplicada pela autoridade competente deverá ser formalizada 
mediante apostilamento contratual, na forma do artigo 65, §8º da lei n.º 
8.666/1993 e, se não for paga voluntariamente, será executada mediante:
i – desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
ii – desconto no valor das parcelas devidas à contratada; ou
iii – procedimento judicial.
Parágrafo único. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia pres-
tada ou ao valor das parcelas devidas, além da perda destas, responderá a 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice estipu-
lado em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral de Preços – Mercado 
(iGP-M), ou aquele que vier a substituí-lo.

seção iii
da suspensão temporária
art. 9º a sanção de suspensão consiste no impedimento temporário de 
participar de licitações e de contratar com o MPc/Pa pelo prazo que este 
órgão determinar, arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da 
falta cometida, observado o limite temporal de até 02 (dois) anos, respei-
tadas a razoabilidade e a proporcionalidade, nos casos em que a licitação 
e/ou o contrato conduzirem-se pela lei nº 8.666/1993.
seção iV
do impedimento de licitar e contratar
art. 10 Nas licitações e contratos regidos pelas leis nº 10.520/2002 e 
12.462/2011, os licitantes ou contratados poderão ser impedidos de licitar 
e contratar com o Estado do Pará pelo prazo de até 05 (cinco) anos, res-
peitadas a razoabilidade e a proporcionalidade.
art. 11 o licitante ou contratado punido com a sanção prevista no art. 10 
será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornece-
dores - Sicaf, sem prejuízo das eventuais multas previstas no instrumento 
convocatório e/ou no contrato, bem como das demais cominações legais.
art. 12 Poderá ser impedido de licitar ou contratar aquele que:
i - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;
ii - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresen-
tar documentação falsificada;
iii - ensejar ou der causa ao retardamento da execução ou da entrega do 
objeto da licitação sem motivo justificado;
iV - não mantiver sua proposta, salvo se em decorrência de fato superve-
niente que o justifique;
V - praticar atos fraudulentos na execução do contrato; ou
VI - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo único. Submete-se à mesma sanção o licitante ou contratado sob 
o regime instituído pela lei nº 12.462/2011 que fraudar a licitação e/ou der 
causa à inexecução parcial ou total do contrato.
seção V
da declaração de inidoneidade para Licitar
art. 13 declaração de inidoneidade é a sanção aplicada ao licitante ou ao con-
tratado que os impede de licitar ou contratar com a administração Pública en-
quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro-
movida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
§1º a reabilitação será concedida sempre que o sancionado ressarcir a 
administração dos prejuízos causados ao MPc/Pa.
§2º a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade não implica a 
necessidade imediata de rescisão de contratos que o MPc/Pa porventura 
mantenha com o sancionado, mas impede a prorrogação contratual e uma 
eventual nova contratação.
caPÍtULo iii
do ProcediMeNto
seção i
Procedimento Preliminar
Art. 14 O pregoeiro, o presidente da comissão de licitação, o fiscal, o gestor 
do contrato ou, excepcionalmente, o chefe do setor responsável deverá 
intimar o licitante ou contratado para que apresente, no prazo a ser desig-
nado, contado da data do recebimento da intimação, esclarecimentos e/
ou providências para resolução das eventuais irregularidades apontadas.
Parágrafo único. Não acatando a manifestação do licitante ou contratado, ou 
caso não sejam apresentadas justificativas e/ou providências, o agente res-
ponsável recomendará a instauração do Processo administrativo de apuração 
de responsabilidade, por meio de relatório preliminar, no qual constarão:
i – relato pormenorizado dos fatos;
ii – enquadramento claro e objetivo da infração supostamente cometida;
iii – consequências para o MPc/Pa advindas do fato apurado; e
iV - análise da manifestação do licitante ou contratado
art. 15 Para instauração do Processo administrativo de apuração de res-
ponsabilidade, o relatório preliminar, devidamente instruído com os docu-
mentos que comprovem os fatos apontados, será encaminhado ao Procu-
rador-Geral de contas.
Parágrafo único. o Procurador-Geral de contas, após análise formal do 
processo, motivadamente, decidirá:
i – pela complementação de informações, quando não preenchidos os re-
quisitos formais previstos no parágrafo único do artigo 14, devolvendo os 
autos ao servidor responsável pela solicitação de abertura do Processo 
administrativo de apuração de responsabilidade;
ii – pelo arquivamento do caso, quando entender que a situação não é motivo 
para instauração de Processo administrativo de apuração de responsabilidade;
iii – pela abertura do Processo administrativo de apuração de responsabi-
lidade, caso em que submeterá os autos ao crivo da comissão Processante, 
composta por 03 (três) servidores do MPc/Pa.
art. 16 Nos casos em que a conduta praticada pelo licitante ou pelo con-
tratado representar mínima ofensividade à administração ou, ainda, nos 
casos em que os juízos de oportunidade e conveniência conectados ao cus-
to-benefício do Processo administrativo de apuração de responsabilidade 
indicarem a inadequação do referido processo punitivo, o MPc/Pa poderá 
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propor acordo administrativo Substitutivo de Sanção.
§ 1º a decisão da autoridade pelo acordo administrativo Substitutivo de 
Sanção deverá estar devidamente fundamentada, abordando os elementos 
do caput e outros julgados relevantes.
§ 2º Acordo Administrativo Substitutivo de Sanção será firmado em Termo 
de Compromisso específico que formalizará:
i – a proposta de reparação de danos, se houver;
ii – as medidas compensatórias.
§ 3º o instrumento será formalizado considerando os princípios da econo-
micidade, celeridade, proporcionalidade, consensualidade, alternatividade, 
solução negociada e finalidade pública.
§ 4º devem estar previstas obrigatoriamente no acordo administrativo 
Substitutivo de Sanção:
i - as obrigações das partes;
ii - o prazo, modo, e o lugar do cumprimento;
III - a forma de fiscalização quanto a sua observância;
iV - os fundamentos de fato e de direito;
V - a previsão de eficácia de título executivo extrajudicial;
Vi - as sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento.
§ 5º a proposta de acordo administrativo Substitutivo de Sanção será 
apresentada por qualquer dos servidores descritos no art. 14 desta 
PorTaria e encaminhada para análise da assessoria Jurídica.
§ 6º Não havendo nenhum impedimento jurídico, o acordo administrativo 
Substitutivo de Sanção poderá ser celebrado pelo Procurador-Geral de contas.
§ 7º o acordo administrativo Substitutivo de Sanção de que trata esse 
artigo só surtirá efeitos a partir da sua publicação no Diário Oficial do 
Estado Pará – doE/Pa.
§ 8º O Procurador-Geral de Contas fixará valor de alçada que evidencie os 
custos do processo.
seção ii
da instauração
art. 17 o Processo administrativo de apuração de responsabilidade de que 
trata esta PorTaria será instaurado mediante ato expedido pelo Procurador-
Geral de Contas, a ser publicado no Diário Oficial do Estado Pará – DOE/PA, 
observados os termos do art. 111 da lei Estadual nº 8.972/2020.
art. 18 o ato de instauração deverá conter os seguintes elementos, dentre outros:
i – número do ato;
ii – alusão aos elementos documentais e normativos que deram causa à 
instauração;
iii – descrição sumária do objeto do Processo administrativo de apuração 
de responsabilidade;
IV – identificação do licitante ou contratado, apenas com as iniciais de seu 
nome ou razão social, bem como a caracterização de sua relação com o 
MPc/Pa (modalidade, número e objeto da licitação da qual participa, se 
licitante, ou número e objeto do contrato, se contratado);
V – indicação das normas infringidas;
Vi – sanção cabível, em tese;
Vii – designação da comissão Processante;
Viii – prazo para conclusão do Processo administrativo de apuração de 
responsabilidade, bem como hipótese de prorrogação.
art. 19 Quando de sua instauração, o Processo administrativo de apuração 
de Responsabilidade será autuado em processo específico pela Comissão 
Processante, devendo conter os documentos relacionados no art. 14 desta 
PorTaria, que constituem sua motivação.
seção iii
da defesa e instrução
art. 20 a comissão Processante expedirá citação ao licitante ou contrata-
do, com cópia do relatório preliminar e demais atos instrutórios, para que 
apresente defesa no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
Parágrafo único. caso o licitante ou contratado não apresente defesa, a 
comissão Processante avaliará a necessidade ou não da realização de ins-
trução, podendo proceder à realização do relatório.
art. 21 as manifestações do licitante ou contratado não serão conhecidas 
quando interpostas:
i – intempestivamente;
ii – por agente ilegítimo;
iii – após o exaurimento da esfera administrativa, salvo pedido de revisão, 
preenchidos os requisitos do art. 82 da lei Estadual nº 8.972/20.
§1º a comissão Processante poderá conhecer da defesa intempestiva, des-
de que ainda não tenham sido concluídos os procedimentos instrutórios.
§2º a comissão Processante poderá conceder dilação de prazo para apresentação 
de defesa, desde que pleiteado via requerimento, devidamente fundamentado.
§3º as provas apresentadas pelo licitante ou contratado somente poderão 
ser recusadas se ilícitas, inconsistentes, impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias, mediante decisão fundamentada.
  art. 22 Quando for necessária a prestação de informações adicionais ou 
a apresentação de provas, serão expedidas intimações específicas para 
tanto, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
§1º caso seja necessário promover diligência em qualquer fase processual, 
e desta diligência surgirem fatos novos, o licitante ou contratado deverá 

ser intimado para manifestar-se especificamente acerca dessas ocorrên-
cias, podendo apresentar defesa, contendo suas justificativas, no prazo a 
ser estipulado pela comissão Processante.
§2º Silente a parte interessada acerca da intimação, a comissão Proces-
sante poderá, se entender relevante à matéria, suprir de ofício a omissão.
art. 23 Havendo dilação probatória, o licitante ou contratado será intimado 
a se manifestar em alegações finais no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da data da intimação.
seção iV
do relatório, Julgamento e revisão administrativa
art. 24 Encerrada a instrução, a comissão Processante emitirá relatório 
conclusivo opinando pelo arquivamento do processo ou pela aplicação da 
sanção administrativa correspondente.
art. 25 a comissão Processante fará constar nos autos os dados necessá-
rios ao julgamento, devendo incluir análise dos fatos, dos argumentos e 
das provas apresentadas em sede de defesa.
art. 26 o Processo administrativo de apuração de responsabilidade, ins-
truído com relatório conclusivo, poderá ser encaminhado à assessoria Ju-
rídica, que se manifestará no prazo de 10 (dez) dias úteis e remeterá ao 
Procurador-Geral de contas para julgamento, a ser proferido no prazo de 
até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento dos autos.
art. 27 o licitante ou contratado será intimado do teor da decisão, podendo 
realizar pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, dirigido 
ao Procurador-Geral de contas, o qual poderá, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, exercer seu juízo de reconsideração.
Parágrafo único. Se o licitante ou contratado não apresentar pedido de re-
consideração tempestivamente, a decisão passará a ser considerada como 
definitiva, podendo ser aplicada a sanção imediatamente.
Art. 28 O Procurador-Geral de Contas poderá ratificar, modificar, anular ou 
reformar, total ou parcialmente, a decisão recorrida.
art. 29 os processos administrativos que resultem em sanções poderão ser 
revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos 
novos ou circunstâncias relevantes a ponto de justificarem a inadequação 
da sanção aplicada, sendo decidido pelo Procurador-Geral de contas.
§1º da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.
§2º a revisão não terá efeito suspensivo.
art. 30 após o decurso do prazo para interposição de recurso, a decisão 
condenatória proferida, em primeira e segunda instância, deverá ser pu-
blicada no Diário Oficial do Estado Pará – DOE/PA, na forma de extrato, o 
qual deve conter:
i – a origem e o número do processo;
ii – a infração cometida;
iii – o fundamento legal da sanção aplicada;
iV – o nome e/ou razão social do licitante ou contratado penalizado, com o 
número de sua inscrição no cadastro da receita federal;
V – o prazo de impedimento ou suspensão para licitar e contratar e, nos 
casos de aplicação de multa, o respectivo valor.
caPÍtULo iV
disPosiÇÕes FiNais
art. 31 os prazos serão contados em dias úteis e começarão a correr a 
partir da data da ciência, excluindo-se da contagem o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Excepcionalmente, desde que devidamente justificado, os 
prazos poderão ser estipulados em dias corridos ou em horas.
Art. 32 Ressalvados os casos previstos em legislação específica, o prazo 
prescricional para instauração do procedimento sancionatório é de 05 (cin-
co) anos e começa a correr a partir do conhecimento da infração pela auto-
ridade competente para instaurar o procedimento ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que cessar.
Art. 33 O prazo para conclusão do procedimento, com decisão final da 
autoridade julgadora, é de 120 (cento e vinte dias) úteis, admitida prorro-
gação por igual período, uma única vez, em face de circunstâncias excep-
cionais, devidamente motivada.
art. 34 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral do lici-
tante ou contratado pelo órgão ou entidade processante e registrada no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.
art. 35 além das sanções legais cabíveis, regulamentadas por esta 
PORTARIA, o licitante ou contratado ficará sujeito ainda, à recomposição 
das perdas e danos causados à administração pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias e/ou contratuais.
art. 36 decai em 05 (cinco) anos o direito de a administração rever atos 
que resultem em efeitos favoráveis ao licitante ou contratado, contados da 
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
art. 37 os instrumentos convocatórios e contratos regidos pelas leis 8.666 
de 21 de junho de 1993, 10.520 de 17 de julho de 2002 e 12.462 de 04 de 
agosto de 2011, deverão fazer menção a esta PorTaria.
art. 38 Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
assinado eletronicamente
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 790371
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 015/2018-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 copeiragem nas dependências do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de Santarém – Pólo Baixo amazonas (lote Xii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores constantes na Cláusula Quarta do Contrato nº 015/2018-MP/PA.
data de assinatura: 27/04/2022.
Valor repactuado : conforme tabela abaixo: 

ct 136/2017 – santarém

copeiro - 1 unidade

4ª repactuação 5ª repactuação

Janeiro a Setembro (2021)
01/10 até 09/10/2021 a partir de 10/10/2021 Novembro (2021) dezembro (2021)

r$ 2.730,65 (cada mês)

r$ 24.575,85 r$ 819,19 r$ 2.022,67 r$ 2.889,53 r$ 2.889,53

 

Total período (2021) r$ 33.196,77

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 3390-37. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procurador Geral de Justiça.

Protocolo: 790307
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 6º
Núm. do contrato: 136/2017-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 copeiragem nas dependências do Ministério Público do Estado do Pará, 
no município de Marabá.
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores constantes na Cláusula Quarta do Contrato nº 136/2017-MP/PA.
data de assinatura: 27/04/2022.
Valor repactuado : conforme tabela abaixo
 

ct 136/2017

copeiro - 1 unidade

3ª repactuação 4ª repactuação

Janeiro a 
Março (2020) 01 a 27 de abril 

(2020)
de 28 a 30 

abril/2020 Maio (2020) Junho (2020) Julho (2020) agosto (2020) Setembro (2020) outubro (2020) Novembro (2020) dezembro (2020)
r$ 2.634,82 
(cada mês)

r$ 7.904,46 r$ 2.371,34 r$ 264,47 r$ 2.644,67 r$ 2.644,67 r$ 2.664,31 r$ 2.664,31 r$ 2.664,31 r$ 2.664,31 r$ 2.664,31 r$ 2.664,31

 

Total período r$ 31.815,47

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 3390-37. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procurador Geral de Justiça.

Protocolo: 790266
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 136/2017-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 copeiragem nas dependências do Ministério Público do Estado do Pará, 
no município de Marabá.
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores constantes na Cláusula Quarta do Contrato nº 136/2017-MP/PA.
data de assinatura: 27/04/2022.
Valor repactuado : conforme tabela abaixo: 

ct 136/2017 – Marabá

copeiro - 1 unidade

4ª repactuação 5ª repactuação

Janeiro a Setembro (2021)
01/10 até 09/10/2021 a partir de 10/10/2021 Novembro (2021) dezembro (2021)

r$ 2.664,31 (cada mês)

r$ 23.978,79 r$ 799,29 r$ 1.962,86 r$ 2.804,09 r$ 2.804,09

 

Total período (2021) r$ 32.349,12

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de despesa: 3390-37. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procurador Geral de Justiça.

Protocolo: 790288
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.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 013/2022-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço por grupo, que tem como objeto a con-
tratação de empresa especializada para fornecimento de subscrições de 
softwares red Hat:
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
26.086.569/0001-05 – VErY TEcNoloGia lTda – ToTal r$3.443,325,44:
Grupo 01 – Valor Total .... r$ 3.443.325,44
Valor Total do certame: r$ 3.443.325,44
Belém (Pa), 27 de abril de 2022
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro

Protocolo: 790175

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 115/2018
Núm. da apostila: 003
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NoraUTo rENT 
a car lTda.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de locação de veículos sem motorista, por quilometragem livre, 
sem combustível.
Justificativa do Apostilamento: Reajuste do valor dos itens 06 e 07 do Con-
trato nº 115/2018-MP/Pa, nos termos do art. 65, §8º da lei nº 8.666/1993.
data de assinatura: 27/04/2022
Valor Total Mensal reajustado item 06 (período setembro/2020 a julho/2021): 
r$ 20.019,96 (vinte mil, dezenove reais e noventa e seis centavos)
Valor Total Mensal reajustado item 07 (período setembro/2020 a agosto/2021): 
r$ 33.320,10 (trinta e três mil, trezentos e vinte reais e dez centavos).
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 790351

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1983/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roSEliTa araÚJo MiraNda, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.2036, lotada na Promotoria de Justiça 
de Monte alegre, a importância de r$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
20/4 até 19/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 870,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 27 de abril de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1984/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a lila roSa dE SoUSa BEMErGUY, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.187, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, a importância de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 18/4 até 17/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 3.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 27 de abril de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 1985/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoSÉ PaiXÃo BoTElHo JÚNior, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.3043, lotado na Promotoria de Justiça 
de ipixuna do Pará, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 13/4 até 
12/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais

foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
339030 - Material de consumo - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 27 de abril de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 790105

.

.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DA PORTARIA N.º 001∕2022-MP∕3ª PJB
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE BarcarENa torna pública a instauração 
de Inquérito Civil, a fim de que qualquer interessado, durante a sua tra-
mitação, apresente documentos ou subsídios diretamente à Promotoria de 
Justiça de Barcarena, visando o melhor andamento do procedimento.
iNTErESSadoS: NaVEGaÇÃo coNfiaNÇa lTda, GoMES & NicolETTi e 
a colETiVidadE
oBJETo: apurar denúncia de improbidade administrativa no procedimento 
licitatório nº 9-022/2018.
rENaTo BEliNi - Promotor de Justiça de Barcarena

Protocolo: 790101
Portaria Nº 1959/2022-MP/PGJ
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o § 2º do art. 6º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual do Exercício de 2022, que estabelece que 
as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentárias dos 
órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério Público, 
da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, 
referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos seus respec-
tivos representantes,
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 2.200.000,00 (dois 
milhões e duzentos mil reais), para atender a programação do orçamento vi-
gente do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada: 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor

traBaLHo da desP. soLicit.

     

12101.03.091.1494.8758 459061 0101 1000058758i 2.200.000,00 

     

ToTal da SUPlEMENTaÇÃo 2.200.000,00 

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação 
mencionada no art.1º da presente PorTaria ocorrerão por conta da 
anulação parcial das dotações consignadas no orçamento vigente do 
Ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no 
artigo anterior da presente PorTaria, desde que não comprometidos, o 
estabelecido no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 
de março de 1964, conforme discriminação a seguir: 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor

traBaLHo da desP. soLicit.

     

12101.03.091.1494.8758 449052 0101 1000088758E 2.200.000,00 

     

ToTal do caNcElaMENTo  2.200.000,00 

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM/Pará, 26 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 1960/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando das atribuições legais que 
lhes confere o artigo 3º, da PorTaria nº 0093/2022-MP/PGJ, de 14 de 
janeiro de 2022, que aprova a Programação das Quotas orçamentárias e o 
cronograma de Pagamento das despesas mensais do Ministério Público do 
Estado do Pará, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022.
r E S o l V E:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma de Pagamento das despesas mensais do Ministério Público do 
Estado do Pará, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo 
com os anexos constantes desta PorTaria.
ii - a presente PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 25 de abril de 2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM-Pará, 26 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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aNeXo i
12101 – Ministério Público do estado do Pará
orçamento Fiscal e da seguridade social
anexo i - adição de Quotas orçamentárias Mensais para o 1º Qua-
drimestre de 2022
Lei nº 9.292, de 19 de Julho de 2021
r$ 1,00

ProGraMa/GrUPo de desPesa FoNte aBriL

1494 - defesa da Sociedade, do regime democrático, da ordem 
Jurídica e da Garantia de direitos

  

   
outras despesas correntes  10.000.000,00

ordinário 0101 10.000.000,00
   

ToTal GEral  10.000.000,00

aNeXo ii
12101 – Ministério Público do estado do Pará
orçamento Fiscal e da seguridade social
anexo ii - cronograma de Pagamento Mensal das despesas para o 
1º Quadrimestre de 2022
Lei nº 9.292, de 19 de Julho de 2021
r$ 1,00 

ProGraMa/GrUPo de desPesa FoNte aBriL

1494 - defesa da Sociedade, do regime democrático, da ordem 
Jurídica e da Garantia de direitos

  

   
outras despesas correntes  10.000.000,00

ordinário 0101 10.000.000,00
   

ToTal GEral  10.000.000,00

Portaria Nº 2008/2022-MP/PGJ
a ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o § 2º do art. 6º da lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual do Exercício de 2022, que estabelece que 
as aberturas de créditos suplementares das dotações orçamentárias dos 
órgãos dos Poderes Executivo, legislativo, Judiciário, do Ministério Público, 
da defensoria Pública e dos demais órgãos constitucionais independentes, 
referidas neste artigo, serão autorizadas por ato próprio dos seus respec-
tivos representantes,
r E S o l V E:
art. 1º - fica autorizado a suplementação no valor de r$ 1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais), para atender a programação do orçamento vi-
gente do Ministério Público do Estado do Pará, na forma abaixo discriminada:

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor
traBaLHo da desP. soLicit.

     
12101.03.122.1494.8760 449052 0101 1000218760E 1.200.000,00

     
ToTal da SUPlEMENTaÇÃo 1.200.000,00

art. 2º - os recursos necessários à viabilização da suplementação 
mencionada no art.1º da presente PorTaria ocorrerão por conta da 
anulação parcial das dotações consignadas no orçamento vigente do 
Ministério Público do Estado do Pará.
art. 3º - consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente PorTaria, desde que não comprometidos, o estabelecido 
no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de março de 
1964, conforme discriminação a seguir: 

ProG. de NatUr.
Ft Pi

VaLor
traBaLHo da desP. soLicit.

     
12101.03.091.1494.8758 449052 0101 1000088758E 1.200.000,00

     
ToTal do caNcElaMENTo    1.200.000,00

ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
BElÉM-Pará, 27 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 790241
Portaria Nº 2009/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 000001-130/2022 ,
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, na Notícia de fato n.º 000001-130/2022, podendo in-
vestigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 

expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de 
informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões 
desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, propor 
ação judicial pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e 
instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entenderem, 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, 27 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 790243
Portaria Nº 0229/2022-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,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EliSaNGEla Maria PaiVa TorrES QUEiroZ, auxi-
liar de administração, para exercer a função de chefe de Unidade de apoio 
das Promotorias do interior, vinculada à região administrativa Sudoeste i, 
durante afastamento da servidora titular, Nadir rEGiNa aSSiS dE Bar-
roS, na data de 11/04/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 26 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 790481
eXtrato de Portaria N° 003/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 003/2022/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 003/2022/MP/4ªPJa
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento administrativo com o ob-
jetivo de de acompanhar as ações que visam à implantação de empreen-
dimento privado aMaZoN carBoN- cliMaTE cHaNGE nas comunidades 
remanescentes de quilombos do caeté-aQUicaETÉ no município de aba-
etetuba;
abaetetuba/Pa, 11/04/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789951
eXtrato de Portaria N° 002/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 002/2022/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 002/2022MP/4ªPJa
Polo Passivo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBaETETUBa
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento Preparatório com o objetivo 
de apurar denúncia realizada neste Órgão Ministerial sobre irregularidades 
nas escolas para ficarem suspensas de receber o repasse (PNDE).
abaetetuba/Pa, 24/03/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789945
eXtrato de Portaria N° 002/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 002/2022/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 002/2022/MP/4ªPJa
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento administrativo com o 
objetivo de apurar denúncia realizada neste Órgão Ministerial pelo senhor 
EdiValdo da SilVa araÚJo informando a existência de um aterro pela 
prefeitura de Abaetetuba em uma área de 300 metros, localizado no final 
da avenida abaetetuba, bairro angélica, em frente a residência, que estaria 
causando danos ambientais.
abaetetuba/Pa, 11/04/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789939
eXtrato de Portaria N° 004/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 008/2021/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 004/2022/MP/4ªPJa
Polo Passivo: Maria do Socorro fiGUEirÓ GiMarÃES E alcidES EU-
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fráSio da coNcEiÇÃo NEGrÃo
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento Preparatório com o objetivo 
de apurar denúncia realizada pela Prefeitura Municipal de abaetetuba refe-
rente a representação criminal contra o ex prefeito alcidES EUfráSio da 
coNcEiÇÃo NEGrÃo e a ex secretária de educação Maria do Socorro 
fiGUErÓ GUiMarÃES sobre prestação de contas do convênio 186/2018.
abaetetuba/Pa, 31/03/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789963
eXtrato de Portaria N° 008/2021/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 008/2021/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 008/2021/MP/4ªPJa
Polo Passivo: cÂMara MUNiciPal dE aBaETETUBa
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento Preparatório com o objetivo 
de apurar denúncia realizada pela câmara Municipal de abaetetuba ofício 
nº 045/2021 prestações de contas TcM, referente a mídia digital do pro-
cesso nº 20170584-00 referente ao TErMo dE aJUSTaMENTo dE GESTÃo 
informando que não está sendo cumprido para as devidas providências.
abaetetuba/Pa, 31/03/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789978
Portaria Nº 0225/2022-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

118447/2022 aNdrEZa criSTiaNE MENdES da coSTa 2018/2019 19 02 a 
20/05/2022

118466/2022 carloS alBErTo da coSTa SolaNo 2021/2022 10 27/04 a 
06/05/2022

103230/2022 criSTiaNo dE caSTro NoBrE 2021/2022 27 03 a 
29/03/2022

116941/2022 GiSEllE NoroNHa dE PiNHo 2018/2019 30 07/07 a 
05/08/2022

113180/2022 Marcia BETHaNia dE alBUQUErQUE 
ViNaGrE 2021/2022 30 30/03 a 

28/04/2022

117694/2022 Marcio JoSE rocHa rodriGUES 2019/2020 17 25/07 a 
10/08/2022

118431/2022 MaYSa GUalBErTo SaNToS 2021/2022 27 27/05 a 
22/06/2022

117942/2022 rEGiaNE do Socorro ESPiriTo 
SaNTo rEGo 2020/2021 09 25/04 a 

03/05/2022

117169/2022 SHEYla rEGiNa aBEN aTHar oliVEira 2021/2022 30 30/05 a 
28/06/2022

118463/2022 SYlVia cHriSTiNa fErrEira laSSaNcE 
dE carValHo 2021/2022 30 25/04 a 

24/05/2022

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

Protocolo: 789906
Portaria Nº 0226/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo 
aNterior

NoVo PerÍ-
odo

118359/2022 aNdrEia caldaS doS SaNToS 2021/2022 20/06 a 
19/07/2022

04/07 a 
02/08/2022

118205/2022 daNiEli SilVa GoMES 2021/2022 01 a 30/07/2022 25/05 a 
23/06/2022

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

Protocolo: 789907
Portaria Nº 0227/2022-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

118529/2022 oTiNiEl dE SoUSa Vila 
NoVa 2021/2022 01 a 

30/05/2022 01/05/2022 30

118561/2022 PEdro dE oliVEira 
carValHo 2021/2022 25/04 a 

06/05/2022 25/04/2022 12

118516/2022 riTa caSSia da SilVa 
rodriGUES 2021/2022 02/06 a 

01/07/2022 02/06/2022 30

118415/2022 SUElY do Socorro 
BraGa dE SoUSa 2021/2022 28/03 a 

26/04/2022 07/04/2022 20

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 26 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 789908
eXtrato de Portaria N° 018/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 018/2022/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 018/2022/MP/4ªPJa
Polo Passivo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBaETETUBa
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento Preparatório com o objetivo 
de apurar denúncia realizada neste Órgão Ministerial pela Promotoria de 
Justiça de Moju, relatando suposta prática de formação de cartel em pro-
cedimentos licitatórios no munícipio de abaetetuba.
abaetetuba/Pa, 24/03/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789995
eXtrato de Portaria N° 012/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 008/2021/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 012/2022/MP/4ªPJa
Polo Passivo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBaETETUBa
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento Preparatório com o 
objetivo de apurar denúncia realizada pela Promotoria agraria l região/
castanhal ofício circular nº 01/2021-MP8ªPJ referente ao procedimento 
administrativo 005204/2017 enseja adoção de providências relativas 
a apuração da responsabilidade dos gestores públicos face a possível 
ocorrência de improbidade administrativa pela persistência em não dar 
cumprimento integral à legislação vigente.
abaetetuba/Pa, 31/03/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789989
eXtrato de Portaria N° 010/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 010/2022/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria 010/2022/MP/4ªPJa
Polo Passivo: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE aBaETETUBa
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento Preparatório com o objetivo 
de apurar denúncia realizada neste Órgão Ministerial pelo Senhor alaN 
cESar loBo araUJo a respeito de perseguição política onde o mesmo 
está sendo prejudicado no seu trabalho devido a várias transferências de 
locais sem justificativa.
abaetetuba/Pa, 31/03/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789984
eXtrato de Portaria N° 017/2022/MP/4ªPJa
a 4º Promotora de Justiça de abaetetuba, em exercício, torna pública 
a expedição da PorTaria n° 017/2022/MP/4ªPJa, encaminhada aos 
seguintes órgãos: Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do 
MPPa e centro de apoio operacional de defesa do Patrimônio Público, que 
se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada 
na avenida São Paulo, nº 2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – 
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fone/fax: (91) 3751-1177.
PorTaria Nº 017/2022/MP/4ªPJa
Polo passivo: PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBaETETUBa
aSSUNTo: instaurar o presente Procedimento Preparatório com o objetivo 
de apurar denúncia realizada neste Órgão Ministerial referente ao aumento 
da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos 
referidos servidores. a servidora denunciante argumenta (no documento hora 
protocolado) que houve vício formal na aprovação da lei Municipal que au-
torizou o reajuste retrocitado, além de outros erros no processo legislativo.
abaetetuba/Pa, 24/03/2022
JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 789993
eXtrato de Portaria N.º 009/2022–MP/2ªPJsMG
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio (PP) SiMP N.º 001283-143/2021
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna público a iNSTaUraÇÃo dE ProcEdiMENTo PrEParaTÓ-
rio (PP) referente ao ProTocolo SiMP N.º 001283-143/2021, o qual se 
encontra à disposição eletronicamente e na sede do órgão ministerial, loca-
lizado na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, São 
Miguel do Guamá–Pa, o qual tem o seguinte oBJETiVo: apurar possíveis 
atos de improbidade administrativa relativas à representação formulada 
pela empresa T B fErNaNdES EirEli – THf SErViÇoS, denunciando pos-
síveis irregularidades em processo de licitação, do tipo menor preço, para 
a contratação de empresa para pavimentação de vias dentro do perímetro 
urbano de São Miguel do Guamá, com o eventual ajuizamento de ação 
judicial, se necessário, e/ou outras medidas cabíveis nos termos da lei.
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 790028
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 
Procedimento 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 Nº 04/2022-MP/4ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 001646-036/2021
oBJETo: apurar supostos maus-tratos vivenciados pelo adolescente c.S.c.d.M.
PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araÚJo
4ª Promotora de Justiça titular da infância e Juventude de ananindeua

Protocolo: 790054
extrato de arquivamento do inquérito civil nº 001592-101/2018-MP/6ºPJdPPMa.
o Promotor de Justiça aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE, titular do 6º 
cargo da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da Mo-
ralidade administrativa de Belém, torna público que promoveu o arquiva-
mento do inquérito civil nº 001592-101/2018-MP/6ºPJdPPMa, em virtude 
da não localização de francisco rodrigues farias cruz e José francisco da 
costa Junior nos endereços constantes dos autos.
Objeto: Apurar especificamente a possível prática de ato de improbidade 
administrativa por parte de agentes públicos da Secretaria de Estado da 
fazenda em decorrência do deferimento do pedido de restituição de crédito 
tributário de icMS-ST, Processo n° 172018730000931-2, formulado pela 
empresa JoBEl diSTriBUidora dE BEBidaS lTda.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 790051
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 1º 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 Nº 011/2022/1ªPJiJa/MP
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 000899-450/2021
oBJETo: apurar a ocorrência de suposta situação de violação de direito indi-
vidual indisponível à saúde do adolescente d.S.S.B., nascido em 24.06.2006.
PriScilla TErEZa dE araÚJo coSTa MorEira
1ª Promotora de Justiça titular da infância e Juventude de ananindeua

Protocolo: 790079
eXtrato iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 
000984-151/2021
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUS 
foNSEca ToUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000984-151/2021, que se encontra à disposição na sede 
do Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 15/2022 – data da instauração: 07/04/2022.
objeto: apurar possíveis irregularidades detectadas na prestação de con-
tas do Convênio nº 008/2014, firmado entre o Município de Belém e o Es-
tado do Pará, cujo objeto é a realização de pavimentação e recapeamento 
de vias no distrito de icoaraci e no bairro do Tenoné.
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 790074

eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, na forma do § Único do artigo 4º, da re-
solução n. 23/2007-cNMP, torna público o adiTaMENTo/rETificaÇÃo do 
iNQUÉriTo ciVil, autuado sob o número nº 0000196-200/2017, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadu-
al, no Município de ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-b9m70, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 17/2022-MP/2ªPJdc
inquérito civil nº: 0000196-200/2017
objeto: apuração da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade e probidade administrativa, no recebimento indevido de valo-
res monetários da empresa radio TaXi aNaNiNdEUa, por volta do mês 
de fevereiro do ano de 2016, no valor aproximado de r$ - 50.000,00 (cin-
quenta mil reais), pelo então Secretário Municipal de Trânsito de ananin-
deua, claUBErdaN SoUSa SilVa, seu irmão roNald rUY SoUSa da 
SilVa e pela servidora municipal aNa NÉlia MoTa ViNHoTE, para que li-
berassem 21 (vinte e uma) autorizações para transferências de proprieda-
de de veículo em favor da mencionada empresa (APTA’S), configurando-se, 
em tese, ação dolosa dos agentes públicos indicados acima, auferindo, de 
modo internacional, vantagens patrimoniais indevidas em razão do exercí-
cio de cargo público, trazendo afronta direta ao artigo 9° (enriquecimento 
ilícito), inciso l, do mesmo dispositivo, da lei 8.429/92 (lei da improbida-
de administrativa), ante a efetiva ocorrência de prejuízo e dano ao Erário 
Público Municipal, sem prejuízo das sanções de natureza penal.
ananindeua/Pa, 20 de abril de 2022.
Júlio césar Sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 790076
eXtrato iNstaUraÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 
000870-151/2021
o 1º ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dr. alEXaNdrE MarcUS 
foNSEca ToUriNHo, torna pública a instauração do Procedimento 
Preparatório nº 000870-151/2021, que se encontra à disposição na sede 
do Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 12/2022 - data da instauração: 16/03/2022.
objeto: apurar supostas irregularidades junto a defensoria Pública do Es-
tado do Pará, relacionadas ao Pregão Eletrônico nº 009/2021 (Processo nº 
2021/241041), tendo como contratada a empresa clM Software comércio 
importação e Exportação ltda, cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
e soluções com a prestação de serviços para montagem do novo centro de 
Processamento de dados (data center) do órgão.
Promotor de Justiça: alEXaNdrE MarcUS foNSEca ToUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 790068
eXtrato de Portaria Nº 003/2022-MP/PJtUc
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE TUcUMÃ, torna público a PorTaria n. 
003/2022-MP/PJTUc, que instaura o Procedimento administrativo SiMP n. 
000617-182/2022, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de Tucumã, sito na av. Brasília, s/n, centro, Tucumã/Pa.
data da instauração: 25/04/2022
Objeto: subsidiar e acompanhar a fiscalização na Casa de Acolhimento do 
Município de Tucumã/Pa, realizada durante o ano de 2022
Polo Passivo: MUNiciPio dE TUcUMa-Pa E caSa dE acolHiMENTo iNS-
TiTUcioNal Tia doralicE
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES

Protocolo: 790057
extrato da Portaria Nº007/2022-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, 
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 art. 225, caput, da crfB/1988, e 
através da lei nº 13.426/2017, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP Nº 000180-043/2022, 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 007/2022-MP/PJTS
investigados:PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra SaNTa, SEcrETaria MU-
NiciPal dE MEio aMBiENTE dE TErra SaNTa E SEcrETaria MUNiciPal 
dE SaÚdE dE TErra.
Assunto: Para acompanhar e fiscalizar a adoção de políticas públicas visan-
do à redução da quantidade de cães e gatos em situação de abandono do 
município de Terra Santa/Pa, especialmente a implementação de política 
de esterilização dos animais.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 790095
eXtrato da Portaria N.º 07/2022/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a 
instauração do presente Procedimento administrativo nº 000286-950/2021, 
o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada 
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na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
PorTaria N.º 07/2022/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.º 000286-950/2021
Instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar 
o fornecimento de aparato para regular funcionamento do conselho Tutelar 
de Nova ipixuna.
Marabá/Pa, 20 de abril de 2022.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 790091
Portaria Nº 2007/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 001504-009/2022,
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, na Notícia de fato supramencionada e praticar todas as 
medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo investigar, requisi-
tar diligências, informações, exames, perícias, documentos, expedir notifica-
ções e intimações, realizar audiências, oitivas para colheitas de informações 
e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que 
deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o 
caso, com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos 
em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se 
assim entenderem, 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, 27 de abril de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 790281
Portaria Nº 0230/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 28 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de abril de 2022, elaborada 
pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 30 de 
março de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau
r E S o l V E:
 art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 30/04/2022 e 1º/05/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
 
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa criMiNaL
PerÍodo: 30/04/2022 e 1º/05/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês abril de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias 
de Justiça cíveis, datada de 28 de março de 2022 e coordenadoria das 
Procuradorias de Justiça criminais, datada de 30 de março de 2022, ambas 
publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 30/04/2022 (sábado)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
andreza cristiane Mendes da costa (assessora técnica especializada da 
Procuradoria cível)
adriane freitas Moraes (assessora técnica especializada da Procuradoria 
criminal)
dia 1º/05/2022 (domingo)

rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
João ronaldo Pinheiro Sá (assessor da Procuradoria cível)
amanda de Nóvoa lima (assessora da Procuradoria criminal)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 27 de abril de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 790434
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria n° 033/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 74, da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo 
n° 4742/2022,
rESolVE:
i - conceder ao servidor MUrilo BarBoSa SilVa MaESTri – cargo: chefe 
de divisão, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisi-
tivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 20.04 até 19.05.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 30 de março de 2022
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria n° 034/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 74, da lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo 
n° 4746/2022,
rESolVE:
i - conceder ao servidor laÉrcio WilSoN BarBalHo JUNior– cargo: Se-
cretário, o gozo de 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo 
2021/2022, a ser usufruído a partir de 18.04 até 17.05.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 04 de abril de 2022
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria n° 035/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, procede com 
a atualização do valor fixado para o ressarcimento mensal do Auxílio-Saú-
de de que trata a resolução nº 003/2013, de 04.03.2013.
Esta PorTaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Belém, 06 de abril de 2022
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM-Pa, em exercício
Portaria n° 036/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais;
 rESolVE:
i – designar a servidora Maria TErEZa PiNTo ViaNNa – assessor 
MP-NM-031.1 e, na sua ausência, o servidor MUrilo BarBoSa SilVa 
MaESTri – chefe de divisão, para responder pelo cargo em comissão 
de Secretário, durante o período de gozo de férias do titular, a contar 
de 18.04 até 17.05.2022.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 13 de abril de 2022
Maria rEGiNa cUNHa
Procuradora-Geral do MPcM/Pa, em exercício

Protocolo: 790025
.

errata
.

errata
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 788824
Na publicação da PorTaria nº. 038/2022/MPcM-Pa, publicado no diário 
Oficial nº. 34.946, de 26 de abril de 2022.
onde se lê:
PorTaria Nº 038/2022 de 25 de abril de 2022
Leia-se:
PorTaria Nº 037/2022 de 25 de abril de 2022

Protocolo: 790027



144  diário oficial Nº 34.949 Quinta-feira, 28 DE ABRIL DE 2022

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0119-001-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-Pe-PMa 

oBJeto: contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de lancha Náutica 
em alumínio naval, capacidade para 12 pessoas sentadas, com motor de popa 
de 115HP, incluindo reboque, para atender as necessidades das atividades da 
SEMaGri na logística dos técnicos e colaboradores para desenvolvimento dos 
projetos desta instituição junto aos produtores na região das ilhas do municí-
pio. contratante: Município de abaetetuba, cNPJ 05.105.127/0001-99, com 
interveniência Secretaria Municipal de agricultura, abastecimento, Pecuária E 
Pesca - SEMaGri, cNPJ 05.105.127/0001-99. contratada: ferrari E cia ltda 
- Epp, cNPJ nº 04.542.330/0001-60. contrato adm. Nº 2022/0087-PE-PMa, 
Valor Global r$ 139.999,99. Vigência: 24/02/2022 a 24/02/2023. 
ord. desp.: Francineti Maria rodrigues carvalho.

Protocolo: 790292

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/ 0211- 001-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-Pe-PMa 

oBJeto: contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de 
digitalização em formato Pdf, com recebimento, armazenamento, temporá-
rio, preparação, migração, digitalização, conferência, validação e indexação 
de documentos municipais da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa. contra-
tante: Município de abaetetuba, cNPJ 05.105.127/0001-99, com interveniên-
cia Secretaria Municipal de administração - SEMad, cNPJ 05.105.127/0001-
99. contratada: Walmir Pinheiro de Pinheiro assessoria E consultoria contabil 
ltda, cNPJ 41.302.630/0001-06. contrato adm. Nº 2022/125-PE-PMa, Valor 
Global de r$ 1.155.000,00. Vigência: 26/04/2022 a 31/12/2022. Francineti 
Maria rodrigues carvalho - Prefeita.

Protocolo: 790290

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

decorreNte: PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021-PMa-srP 
coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa 
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, cULtUra e desPorto 

objeto: Termo aditivo ao contrato administrativo de Nº 2021/207, oriundo 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 023/2021, que tem por objeto aquisição Parce-
lada de Generos alimenticios (alimentação Escolar). ao longo de 12 Meses, 
Para o Municipio de abaetetuba. origem: contrato nº 2021/207. contratado: 
Tiago andrade ltda, inscrita no cNPJ sob o nº 37.760.036/0001-83. 1º Termo 
aditivo de reequilíbrio Econômico- financeiro referente a acréscimo no valor 
total de r$ 1.158.795,00 para r$ 1.544.030,00, nos termos art. 65, i, § 2º 
da lei 8.666/93. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal 
de educação, cultura e desporto.

Protocolo: 790294

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022-Pe-PMa 
objeto: contratação de Pessoal Jurídica Para aquisição de 01 (Um) Veículo 
fluvial Tipo ambulancha com Motor de polpa 60hp 4 Tempos a Gasolina, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município abae-
tetuba-Pará. Nos termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resul-
tado da licitação e julgamento das propostas à respectiva vencedora. desse 
modo, satisfazendo a lei e ao mérito, por meio do S.r. charles cezar Tocantins 
de Souza, Secretário de Saúde, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do 
Pregão Eletrônico Nº 010/2022-PE-PMa, supracitado à adjudicatária: d. f. 
ferreira comercio E Serviços Eireli Epp - cNPJ 17.547.400/0001-14, vencedo-
ra do item: 01 (r$ 148.500,00), totalizando o valor global de r$ 148.500,00. 
charles cezar tocantins de souza - secretário de saúde.

eXtrato de coNtrato 
Processo adMiNistratiVo Nº 001/2022 

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico 010/2022
objeto: contratação de Pessoal Jurídica Para aquisição de 01 (um) Veículo 
fluvial Tipo ambulancha com Motor de Polpa 60hp 4 Tempos a Gasolina, Para 
atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município abae-
tetuba-Pará. contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/Secretaria Muni-
cipal de Saúde, cNPJ 05.105.127/0003-50. contratada: d. f. ferreira comercio 
E Serviços Eireli Epp - cNPJ 17.547.400/0001-14. contrato nº 2022/123, Valor 
Global r$ 148.500,00. Vigência de 14/04/2022 à 31/12/2022. charles cezar 
tocantins de souza - secretário de saúde.

Protocolo: 790295

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de  acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 007/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para MaNUTENÇÃo dE iMPrESSoraS, 
dESKToPS E NoTEBooKS oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS do MUNiciPio dE aca-
rá/Pa. Vencedor: caldaS iNforMaTica EirEli cNPJ: 22.956.578.0001-15 
Valor r$ 2.704.468,00 (dois Milhoes, Setecentos e Quatro Mil, Quatrocentos 
e Sessenta e oito reais).

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do 
Pregão Eletrônico nº 012/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa MiNEral, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE 
acará/Pa. Vencedor: lUiZ dE o SaNcHES EirEli cNPJ: 28.159.476/0001-
99 Valor r$ 508.438,70 (Quinhentos e oito Mil, Quatrocentos e Trinta e oito 
reais e Setenta centavos).

aViso de HoMoLoGaÇÃo
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 018/2022, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E cor-
rETiVa coM forNEciMENTo dE MaTEriaS oBJETiVaNdo aTENdEr aS dE-
MaNdaS da rEdE dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica do MUNiciPio dE acará/Pa. 
Vencedor: ElETroMaiS ElETrica aUToMaÇao E SErViÇoS EirEli cNPJ: 
24.895.396/0001-40 Valor r$ 2.186.259,00 (dois Milhões, cento e oitenta 
e Seis Mil e duzentos e cinquenta Nove reais).

Pedro Paulo Gouvea Moraes
Prefeito Municipal.

Protocolo: 790297

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato
disPeNsa Nº. 2022.02.08.001- FMe

Partes: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. coNTraTado:  
fraNciNaldo f. dE liMa (aPUaMa SErViÇoS E SolUÇÕES SUSTENTá-
VEiS), cNPJ: 24.821.342/0001-30 - contrato administrativo nº. 066/2022, 
no valor r$ 1.161.954,89; doTaÇÃo orÇaMNENTária: 12.122.0006.2029, 
12.361.0010.2051, 15.00.10.01, 15.73.00.00, 17.09.00.00, 33.90.36.00, 
33.90.39.00. oBJETo: locação de barcos e veículos (coM coNdUTor) para 
o Transporte de Merenda Escolar, Material didático, Pedagógico, Mobiliário, 
Professores e Equipamentos para as Escolas indígenas dos rios, Xingu, iriri 
e Bakajá, especificados no Termo de Referência, anexo I - www.altamira.
pa.gov.br. assinatura: 14 de fevereiro de 2022. MaXciNei Ferreira Pa-
cHeco - secretÁrio MUNiciPaL de edUcaÇÃo.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
disPeNsa Nº 2022.02.08.001 - FMe

o Fundo Municipal de educação de altamira, torna público a Homologa-
ção do processo licitatório acima citado, objeto: serviço de locação de barcos 
e veículos (coM coNdUTor) para o Transporte de Merenda Escolar, Material 
didático, Pedagógico, Mobiliário, Professores e Equipamentos para as Escolas 
indígenas dos rios, Xingu, iriri e Bakajá - fundo Municipal de Educação e PES-
Soa JUrÍdica:  fraNciNaldo f. dE liMa (aPUaMa SErViÇoS E SolUÇÕES 
SUSTENTáVEiS), cNPJ: 24.821.342/0001-30, no valor r$ 1.161.954,89.alta-
mira, 14 de fevereiro de 2022. MaXciNei Ferreira PacHeco. secretá-
rio Municipal de educação de altamira.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - sesMa

Partes: coNTraTaNTE: o MUNicÍPio dE alTaMira - Pa, por intermédio do 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE - fMS, cNPJ 10.467.921/0001-12 - coNTra-
Tada: f. cardoSo & cia. lTda - cNPJ/Mf nº 04.949.905/0001-63; contrato 
nº 22/0411-002-SESMa, valor: r$ 4.180,47; doTaÇÃo orÇaMENTária: 10 
302 0024 2.111 - Manutenção das ações de média e alta complexidade claS-
SificaÇÃo EcoNÔMica: 3.3.90.30.00; foNTE: 15001002 / 17090000; UG: 
fMS-SESMa. oBJETo: refere-se à seleção e contratação de pessoa jurídica do 
ramo pertinente, para aquisição de medicamentos, material técnico hospitalar 
e outros, visando atendimento de dEMaNda JUdicial do paciente arTUr 
VoN Groll lEVErGUiNi. as informações poderão ser acessadas na integra 
no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pa, 11/04/2022.

tatiaNa de soUZa NasciMeNto GaLVÃo
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 790298
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresas para prestação de serviços de hotelaria/ 
hospedagem (café da manhã, almoço e jantar) para atender as necessidades 
das diversas secretarias do município de aurora do Para/Pa. a sessão pública 
de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e 
etapa de lances no dia 11/05/2022, às 08:30 horas. o edital estará disponível 
nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.
br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@
gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias de araú-
jo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 790300
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AVEIRO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aVeiro
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 006/2022 
oBJeto: construção de um Trapiche na localidade de Brasilia legal no Muni-
cípio de aveiro/Pa, conforme convênio Nº 37/2022/SEdoP. Tipo menor Preço 
Global - daTa da aBErTUra: 16/05/2022, Horário: 10:00 horas. Edital 
disponível no GEooBraS - TcM e no portal da Transparência da Prefeitu-
ra Municipal de aveiro. www.aveiro.pa.gov.br. Vilson Gonçalves - Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 790302
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 3-006/2022 
objeto: execução da seguinte obra: construção de contenção e urbanização 
da orla do município de Barcarena. abertura: 30/05/2022 as 10:00h. o edital 
encontra-se disponível no departamento de licitações, em dia de expediente 
das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, localizado na av. cronge da Sil-
veira, n°. 438 - altos - Pc. conego B. campos, bairro comercial, cEP: 68.445-
000. o edital também poderá ser adquirido, gratuitamente, no portal da 
transparência (Governo Transparente - Prefeitura Municipal de Barcarena) no 
seguinte endereço/link:governotransparente.com.br/transparencia/4382489/
consultarlicitacao, ou no portal do jurisdicionado do TcM/Pa (sistema “Geo-o-
bras”). demais informações no departamento de licitações, em dia de expe-
diente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.
pa.gov.br, ou ainda pelo telefone: (91) 99393-6685. Waldemar cardoso Nery 
Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 790303
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 038/2022/FMs
objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais odontológicos, 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de castanhal/
Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 11/05/2022, às 09:00 horas. 
o edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.
br/categoria/licitacoes/; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pregaoeletro-
nico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. cleonice da costa 
trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 790305

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
retiFicaÇÃo 

Na publicação do aviso da Licitação circulado na doE/Pa pagina 127 em 
27/04/2022. oNde se LÊ: Pregão Eletrônico SrP nº 003/2022. 
Leia-se: Pregão Eletrônico SrP nº 005/2022. as demais informações conti-
nuam inalteradas.

Protocolo: 790306

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
aViso de LicitaÇÃo  

toMada de PreÇo - Nº  002/2022
o Município de conceição do araguaia - Pa, através da Secretaria Muni-
cipal de Turismo, Esporte e Juventude de conceição do araguaia - Pa, torna 
público que fará realizar no dia 13 do mês de Maio de 2022  às 08:30 horas 
na sala de reunião da comissão Permanente de licitação - cPl, situada à 
TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz ii, nesta cidade, licitação 
na modalidade Tomada de preço, tipo MENor PrEÇo GloBal, por regime 
de execução - EMPrEiTada Por PrEÇoS GloBal, visando coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada Para rEViTaliZaÇÃo da PraÇa do BUri-
Ti localiZada No  Bairro caPEliNHo No MUNiciPio dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia-Pa, EM coNforMidadE coM o ProcESSo Nº 31294/2022, 
coNVENio fdE Nº 008/2022, ProJEToS E PlaNilHaS EM aNEXo ao Edi-
Tal. o edital deverá ser retirado junto à comissão Permanente de licitação 
das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.con-
ceicaodoaraguaia.pa.gov.br. conceição do araguaia-Pa, 27 de abril de 2022. 
Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da comissão Permanen-
te de Licitação.

Protocolo: 790309

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de 
adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico srP Nº 015/2022 - tiPo: Menor 
Preço por item - oBJETo: registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de materiais didáticos e de expedientes, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de administração com participação de órgãos da Pre-
feitura Municipal de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 17 de 
maio de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br 
– 28 de abril de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

eXtrato do coNtrato Nº 20220019
oriGeM: iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 17/2021 - coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: claUdia c 
a MacEdo PiNoTTi - oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE coNSUlToria ViSaNdo a iMPlEMEN-
TaÇÃo dE aÇÕES dE GESTÃo TErriTorial EM cUrioNÓPoliS - Valor 
GloBal: r$ 180.000,00 (cENTo E oiTENTa Mil rEaiS) - ViGÊNcia: 07 dE 
JaNEiro dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 07 
dE JaNEiro dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220206
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 015/2021-SrP - coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: lS SErViÇoS dE 
iNforMáTica E ElETrÔNica lTda - oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MáQUiNaS 
iNforMáTica,Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNici-
Pal dE adMiNiSTraÇÃo dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: r$14.083,00 
(QUaTorZE Mil, oiTENTa E TrÊS rEaiS) - ViGÊNcia: 05 dE aBril dE 2022 
a 31 dE dEZEMBro dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 05 dE aBril dE 2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 20220205
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 06/2022-PMc-SrP - coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: allErE-
ToUr ViaGENS E TUriSMo lTda - oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
aGENciaMENTo dE ViaGENS QUE coMPrEENdEM a rESErVa, EMiSSÃo, 
MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENTo dE BilHETES dE PaSSaGENS 
aÉrEaS NacioNaiS, aTENdENdo aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE cUrioNÓPoliS – Valor ToTal: r$600.000,00 (SEiScENToS 
Mil rEaiS) - ViGÊNcia: 04 dE aBril dE 2022 a 04 dE aBril dE 2023 - 
daTa da aSSiNaTUra: 04 dE aBril dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220208
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 06/2022-PMc-SrP - coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: allErEToUr 
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ViaGENS E TUriSMo lTda - oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE ViaGENS QUE coMPrE-
ENdEM a rESErVa, EMiSSÃo, MarcaÇÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENTo 
dE BilHETES dE PaSSaGENS aÉrEaS NacioNaiS, aTENdENdo aS NEcES-
SidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: 
r$ 200.000,00 (dUZENToS Mil rEaiS) - ViGÊNcia: 11 dE aBril dE 2022 a 
31 dE dEZEMBro dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 11 dE aBril dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220201
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 01/2022-PMc - coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo UrBaNo - coNTraTa-
da: Solo ToPoGrafia E GEorrEfErENciaMENTo lTda - oBJETo: coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
lEVaNTaMENTo ToPoGráfico E dE cadaSTro fÍSico dE iMÓVEiS dES-
TiNadoS À rEGUlariZaÇÃo fUNdiária UrBaNa dE árEa do NÚclEo Ur-
BaNo iNforMal (NUi) ?SErra PElada? do MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS, 
ESTado do Pará - Valor ToTal: r$398.971,62 (TrEZENToS E NoVENTa E 
oiTo Mil, NoVEcENToS E SETENTa E UM rEaiS E SESSENTa E doiS cEN-
TaVoS) - ViGÊNcia: 25 dE MarÇo dE 2022 a 25 dE MarÇo dE 2024 - daTa 
da aSSiNaTUra: 25 dE MarÇo dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220209
oriGeM: PrEGÃo Nº 08/2022-PMc - coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNi-
ciPal dE fiNaNÇaS - coNTraTada: NoBE SofTWarE dE GESTao iNTE-
Grada lTda - oBJETo.: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMEN-
To dE licENÇa dE USo dE SiSTEMaS dE GESTÃo TriBUTária EM WEB, 
coNVErSÃo, iMPlaNTaÇÃo E caPaciTaÇÃo dE SErVidorES Para USo 
daS fErraMENTaS, coNforME coNdiÇÕES ESTaBElEcidaS No TErMo 
dE rEfErÊNcia, aTENdENdo aS NEcESSidadES do MUNicÍPio dE cUrio-
NÓPoliS - Valor ToTal: r$72.500,00 (SETENTa E doiS Mil, QUiNHENToS 
rEaiS) - ViGÊNcia: 18 dE aBril dE 2022 a 18 dE aBril dE 2023 - daTa 
da aSSiNaTUra 18 dE aBril dE 2022.

  eXtrato do 4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210315
oBJeto: 4º TErMo adiTiVo Para acrÉSciMoS QUaNTiTaTiVoS E QUa-
liTaTiVoS ao coNTraTo Nº 20200315, QUE TraTa da coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo aSfál-
Tica EM cBUQ (loTE 01) NaS rUaS E aVENidaS do MUNicÍPio dE cUrio-
NÓPoliS - oriGEM: coNcorrÊNcia SrP Nº 3/2019-002 - SEiNf - coN-
TraTada: HB20 coNSTrUÇÕES EirEli - Valor do 4º TErMo adiTiVo: r$ 
2.300.122,71 (doiS MilHÕES, TrEZENToS Mil, cENTo E ViNTE doiS rEaiS 
E SETENTa E UM cENTaVoS) - ViGÊNcia: 28/03/2022 À 29/12/2022 daTa 
da aSSiNaTUra: 28 dE MarÇo dE 2022. 

  eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210045
oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para ProrroGaÇÃo EM MaiS 12(doZE) ME-
SES doS PraZoS dE EXEcUÇÃo E ViGÊNcia do coNTraTo Nº 20210045, 
firMado ENTrE a SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE E a EMPrESa a & 
G SErViÇoS MÉdicoS lTda, QUE TraTa da coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para locaÇÃo dE aMBUlÂNciaS (VEÍcUlo dE SUPorTE BáSico – TiPo 
B) Para aTENdEr aS NEcESSidadES do fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE do 
MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS - oriGEM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 003/2021 - 
coNTraTada: a & G SErViÇoS MÉdicoS lTda - PraZo adiTado: 17/03/2022 
a 17/03/2023 - daTa da aSSiNaTUra: 17 dE MarÇo dE 2022. 

eXtrato do coNtrato Nº 20220211
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2022-SrP - coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - coNTraTada: E c MUNiZ coMErcio EirE-
li - oBJETo: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE GáS (GlP) EM VaSilHaME dE 
13 KG,BoTiJÃo dE 13 KG, áGUa MiNEral EMBalada EM GalÃo dE 20 
liTroS, coPo dE 200 Ml E GalÃo VaZio dE 20 liTroS Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE cUrio-
NÓPoliS - Valor ToTal: r$ 259.716,00 (dUZENToS E ciNQUENTa E NoVE 
Mil, SETEcENToS E dEZESSEiS rEaiS) - ViGÊNcia: 20 dE aBril dE 2022 
a 31 dE dEZEMBro dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 20 dE aBril dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220212
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2022-SrP - coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: E c MUNiZ coMEr-
cio EirEli - oBJETo: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE GáS (GlP) EM VaSilHa-
ME dE 13 KG,BoTiJÃo dE 13 KG, áGUa MiNEral EMBalada EM GalÃo dE 
20 liTroS, coPo dE 200 Ml E GalÃo VaZio dE 20 liTroS Para aTENdEr 
aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo dE 
cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: r$ 12.089,10 (doZE Mil, oiTENTa E NoVE 
rEaiS E dEZ cENTaVoS) - ViGÊNcia: 20 dE aBril dE 2022 a 31 dE dEZEM-
Bro dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 20 dE aBril dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220213
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2022-SrP - coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo UrBaNo - coNTraTa-
da: E c MUNiZ coMErcio EirEli - oBJETo: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE 
GáS (GlP) EM VaSilHaME dE 13 KG,BoTiJÃo dE 13 KG, áGUa MiNEral EM-
Balada EM GalÃo dE 20 liTroS, coPo dE 200 Ml E GalÃo VaZio dE 20 
liTroS Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS E dESENVolViMENTo UrBaNo dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: 
r$ 3.867,60 (TrÊS Mil, oiTocENToS E SESSENTa E SETE rEaiS E SESSEN-
Ta cENTaVoS) - ViGÊNcia: 22 dE aBril dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 
2022 - daTa da aSSiNaTUra: 22 dE aBril dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220220
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 009/2022-SrP - coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE dESENVolViMENTo Social - coNTraTada: E c MUNiZ 
coMErcio EirEli - oBJETo: aQUiSiÇÃo dE rEcarGa dE GáS (GlP) EM VaSi-
lHaME dE 13 KG,BoTiJÃo dE 13 KG, áGUa MiNEral EMBalada EM GalÃo dE 
20 liTroS, coPo dE 200 Ml E GalÃo VaZio dE 20 liTroS Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE dESENVolViMENTo Social 
dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: r$ 12.109,70 (doZE Mil, cENTo E NoVE 
rEaiS E SETENTa cENTaVoS) - ViGÊNcia: 26 dE aBril dE 2022 a 31 dE dE-
ZEMBro dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 26 dE aBril dE 2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 20220214
oriGEM: PrEGÃo ElETroNico Nº 02/2022-PMc-SrP - coNTraTaNTE: SE-
crETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: G M fEiToSa 

EirEli - oBJETo: GM - rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa oBJETiVaNdo a EVENTUal PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo 
dE SoNoriZaÇÃo, ilUMiNaÇÃo, Palco, BaNHEiroS QUÍMicoS, fEcHa-
MENToS E dEMaiS SErViÇoS Para a rEaliZaÇÃo dE EVENToS PÚBlicoS 
No MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: r$894.300,00 (oiTo-
cENToS E NoVENTa E QUaTro Mil, TrEZENToS rEaiS) - ViGÊNcia: 12 
dE aBril dE 2022 a 12 dE aBril dE 2023 - daTa da aSSiNaTUra: 12 dE 
aBril dE 2022.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 20220215
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 02/2022-PMc-SrP - coNTraTaNTE: SE-
crETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: G M fEiToSa 
EirEli - oBJETo: P.KarEN - rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa oBJETiVaNdo a EVENTUal PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE lo-
caÇÃo dE SoNoriZaÇÃo, ilUMiNaÇÃo, Palco, BaNHEiroS QUÍMicoS, 
fEcHaMENToS E dEMaiS SErViÇoS Para a rEaliZaÇÃo dE EVENToS PÚ-
BlicoS No MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal:  r$1.982.400,00 
(UM MilHÃo, NoVEcENToS E oiTENTa E doiS Mil, QUaTrocENToS rEaiS) 
- ViGÊNcia: 12 dE aBril dE 2022 a 12 dE aBril dE 2023 - daTa da aSSi-
NaTUra: 12 dE aBril dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220218
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 02/2022-PMc-SrP - coNTraTaNTE: SE-
crETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: G M fEiToSa 
EirEli - oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa oBJETiVaNdo a EVENTUal 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE SoNoriZaÇÃo, ilUMiNaÇÃo, 
Palco, BaNHEiroS QUÍMicoS, fEcHaMENToS E dEMaiS SErViÇoS Para 
a rEaliZaÇÃo dE EVENToS PÚBlicoS No MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS 
- Valor ToTal: r$894.300,00 (oiTocENToS E NoVENTa E QUaTro Mil, 
TrEZENToS rEaiS) - ViGÊNcia: 13 dE aBril dE 2022 a 31 dE dEZEMBro 
dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 13 dE aBril dE 2022.

eXtrato do coNtrato Nº 20220219
oriGeM: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 02/2022-PMc-SrP - coNTraTaNTE: SE-
crETaria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo - coNTraTada: P. KarEN EVEN-
ToS E BUffET EirEli - oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa oBJETiVaNdo 
a EVENTUal PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE locaÇÃo dE SoNoriZaÇÃo, 
ilUMiNaÇÃo, Palco, BaNHEiroS QUÍMicoS, fEcHaMENToS E dEMaiS 
SErViÇoS Para a rEaliZaÇÃo dE EVENToS PÚBlicoS No MUNicÍPio dE 
cUrioNÓPoliS – Pa - Valor ToTal: r$1.982.400,00 (UM MilHÃo, NoVE-
cENToS E oiTENTa E doiS Mil, QUaTrocENToS rEaiS) - ViGÊNcia: 13 dE 
aBril dE 2022 a 31 dE dEZEMBro dE 2022 - daTa da aSSiNaTUra: 13 
dE aBril dE 2022.

  eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210146
oBJeto: 1º TErMo adiTiVo Para ProrroGaÇÃo EM MaiS 12 (doZE) ME-
SES doS PraZoS dE EXEcUÇÃo E ViGÊNcia do coNTraTo Nº 20210146 
cUJo oBJETo É a adESÃo À aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 045/2021/
SEVoP/PMM Para aQUiSiÇÃo dE coNcrETo USiNado (30, 25, 20, 15 
MPa), iNclUSo SErViÇoS dE BoMBEaMENTo, faBricaÇÃo dE forMa, 
loNa PláSTica PrETa E arMaÇÃo Para coNcrETo dE coNSTrUÇÃo, 
MaNUTENÇÃo oU rEParo dE PEÇaS ESTrUTUraiS coM: laJES, ViGaS, 
PilarES, BlocoS dE fUNdaÇÕES, ESTacaS, SaPaToS, ViaS ParEdES, 
MUro dE arriMo, PiSoS GUiaS, SarJETaS, SarJETÕES, PoÇoS dE Vi-
SiTa, Boca dE loBo, PaViMENTaÇÃo E oUTroS Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES do MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS, coNforME adESÃo da 
aTa Nº 003/2021-SEiNf, cElEBrado coM a SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS E dESENVolViMENTo UrBaNo dE cUrioNÓPoliS - oriGEM: coN-
corrÊNcia PÚBlica Nº 001/2021(SrP) – cEl/SEVoP/PMM - coNTraTada: 
G. r. froTa EirEli - PraZo adiTado: 31/12/2021 a 31/12/2022 - daTa da 
aSSiNaTUra: 20 dE dEZEMBro dE 2021.

Protocolo: 790522

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 002/2022-PMde

Proc. adMiNistratiVo Nº 013040074/22 
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-250401

o Município de dom eliseu através da Prefeitura Municipal, torna pú-
blico que no dia 13/05/2022 às 10h00min, na Sala de reuniões da sede do 
poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, 
nº02, centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço global. com o objeto:” obtenção de Proposta 
mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa jurídi-
ca para execução indireta, por meio de empreitada global para coNSTrUÇÃo 
E UrBaNiZaÇÃo do caNTEiro cENTral coM SiSTEMa dE drENaGEM da 
aV. MarEcHal roNdoN - MUNiciPio dE doM EliSEU - Pará, conforme 
projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, e de acordo com 
o presente Edital e seus anexos”. o procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados nos endereços eletrôni-
co: https://domeliseu.pa.gov.br/ e  https://www.tcm.pa.gov.br/portaldojuris-
dicionado/sistema/geo-obras ou no departamento de licitações da prefeitura 
municipal, localizado no mesmo endereço acima referido, informações e es-
clarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir da publicação deste 
aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

Verônica silva da costa
Presidente da cPl

Protocolo: 790310
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aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 003/2022-PMde 

Proc. adMiNistratiVo Nº 01404006/22
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-250402

o Município de dom eliseu através da Prefeitura Municipal, torna pú-
blico que no dia 16/05/2022 às 10h00min, na Sala de reuniões da sede do 
poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de oliveira, 
nº02, centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço global. com o objeto:” obtenção de Proposta 
mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa ju-
rídica para execução PaViMENTaÇÃo EM ViaS UrBaNaS No MUNicÍPio dE 
doM EliSEU - Pa, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orça-
mentárias, e de acordo com o presente Edital e seus anexos”. o procedimento 
licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
nos endereços eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e  https://www.tcm.
pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou no departamento de 
licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo endereço acima referi-
do, informações e esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir 
da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

Verônica silva da costa
Presidente da cPl

Protocolo: 790312

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 236/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 15.067/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 087/2021-cPL/PMM. objeto do contrato: cons-
titui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de Meios auxiliares 
de Locomoção, Equipamentos e Aparelhos para atender os pacientes com difi-
culdades de locomoção cadastrados no Serviço Social da Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Marabá. Empresa: r SilVa SoUZa, inscrita no cNPJ/
Mf sob o Nº 01.325.177/0001-20, Valor: r$ 37.500,00 (Trinta e sete mil, qui-
nhentos reais). dotações orçamentárias10 301 0022 2.385 apoio a assist. social 
-Emd. imp. Ver. fernando Henrique - SaÚdE, 10 122 0001 2.045 Manutenção 
Secretaria Municipal de Saúde Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de 
consumo. daTa da aSSiNaTUra 26 de abril de 2022. LUciaNo LoPes dias 
- secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 790314

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 5.141/2022-PMM  

Modalidade coNcorrÊNcia Nº 002/2022-ceL/seVoP/PMM - Sistema de 
registro de Preços - Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 02/Junho/2022 
- 09:00h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para forNEciMENTo dE PEÇaS PrÉ-Mol-
dadaS Para PoNTES, EXclUSiVE TraNSPorTE - VÃoS dE 6.00 M, 8.00M E 
10.00 M - MUNicÍPio dE MaraBá (Pa). recursos: Erário Municipal. integra 
do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Mu-
nicipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Mara-
bá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/
Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 9.207/2022-PMM  

Modalidade coNcorrÊNcia Nº 005/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço Global. data da Sessão: 01/Junho/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a coNclU-
SÃo do TErMiNal dE iNTEGraÇÃo dE ÔNiBUS UrBaNoS, localiZado 
No caNTEiro cENTral da aVENida VP-6, ENTrE folHaS 26 E 27, NoVa 
MaraBa, MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e infor-
mações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras 
- SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 8.451/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 016/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço Global. data da Sessão: 17/Maio/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo 
dE oBraS dE drENaGEM NoS NÚclEoS SÃo fÉliX E Morada NoVa No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 790319

coNtrato adMiNistratiVo Nº 228/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 24.018/2021-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 120/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisi-
ção de materiais de limpeza, higienização e equipamentos utilizados nas uni-
dades básicas de saúde, hospitais e demais unidades vinculadas à Secretaria 
Municipal de Saúde. Empresa: P G liMa coM EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob 

o Nº 23.493.764/0001-61. Valor: r$ 14.810,00 (Quatorze mil oitocentos e 
dez reais). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material 
de consumo. daTa da aSSiNaTUra 11 de abril de 2022. LUciaNo LoPes 
dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 790320

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PrEGÃo (SrP) Nº 016/2022-cEl/
SEVoP/PMM - PrESENcial, Processo n° 4.999/2022-PMM objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMEN-
ToS Para aTENdEr a oficiNa da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUl-
TUra, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado as empre-
sas: alVorada coMErcio dE MaQUiNaS E fErraMENTaS EirEli, cNPJ: 
27.414.742/0001-10, vencedora do lote 01 e lote 02 no valor total de r$ 
208.985,60. assinatura: em 19/04/2022, secretário Municipal de obras - 
Fábio cardoso Moreira - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇos N° 043/2022/ceL/seVoP/PMM 

origem: PrEGÃo (SrP) Nº 016/2022-cEl/SEVoP/PMM - PrESENcial, Pro-
cesso n° 4.999/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal 
- aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para aTENdEr a oficiNa 
da SEcrETaria MUNiciPal dE aGricUlTUra, as empresas: alVorada co-
MErcio dE MaQUiNaS E fErraMENTaS EirEli, cNPJ: 27.414.742/0001-10, 
vencedora do lote 01 e lote 02 no valor total de r$ 208.985,60. assinatura: 
em 20/04/2022, secretário Municipal de obras - Fábio cardoso Moreira 
- secretário.

Protocolo: 790321

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 019-2022-cPL/PMM 
Processo Licitatório nº 3.731/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTa-
ÇÃo doS SErViÇoS dE liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E dESiNfEcÇÃo dE Po-
ÇoS arTESiaNoS, coM a UTiliZaÇÃo dE QUÍMicoS TENSoaTiVoS E Bio-
dEGradáVEiS, aNáliSE fÍSico-QUÍMica E BacTEriolÓGica da áGUa, 
dESTiNadoS a SUPrir aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE E dEMaiS UNidadES ViNcUladaS. onde sagrou vencedora a em-
presa: MUlTiclEaN SolUcoES E TraTaMENToS aMBiENTaiS lTda, inscrita 
no cNPJ sob no 28.739.359/0001-02, vencedora do item: 01 perfazendo o 
valor total de r$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), pelo 
que HoMoloGo o resultado. UaSG: 927495. Marabá 26/04/2022 - Lucia-
no Lopes dias - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria nº 
307/2022-GP.

Protocolo: 790330
reaViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 4.304/2022-PMM 
Modalidade toMada de PreÇos Nº 008/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço Global. data da Sessão: 18/Maio/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a EXEcUÇÃo 
dE oBraS dE drENaGEM NoS NÚclEoS SÃo fÉliX E Morada NoVa No 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário Municipal. integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 790328

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

termo de Homologação referente ao PrEGÃo (SrP) Nº 014/2022-cEl/
SEVoP/PMM - PrESENcial, Processo n° 4.257/2022-PMM objeto: rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para SElEÇÃo dE MElHor ProPoSTa Para EVENTUal 
coNTraÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo EM arBiTraGENS ESPorTiVaS 
dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES doS EVENToS ESPorTiVoS 
rEaliZadoS PEla SEcrETaria MUNiciPal dE ESPorTE E laZEr da PrE-
fEiTUra dE MaraBá, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e Ho-
mologado as empresas: clarEar SErViÇoS E coMErcio EirEli, cNPJ: 
23.775.714/0001-77, vencedora dos itens 01, 03, 07, 09, 10, 14, 15 e 16 no 
valor total de r$ 224.214,00, e a empresa: MoNTrEal coMErcio, loca-
ÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 31.034.046/0001-55, vencedora dos itens 
2, 4, 5, 6, 8, 11, 12 e 13 no valor total de r$ 127.393,00.  assinatura: em 
19/04/2022, secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo - JosÉ NiL-
toN de Medeiros - secretário.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
ata de registro de Preços n° 044/2022/ceL/seVoP/PMM 

origem: PrEGÃo (SrP) Nº 014/2022-cEl/SEVoP/PMM - PrESENcial, Pro-
cesso n° 4.257/2022-PMM, objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para SElEÇÃo 
dE MElHor ProPoSTa Para EVENTUal coNTraÇÃo dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo EM arBiTraGENS ESPorTiVaS dESTiNadoS a aTENdEr aS NE-
cESSidadES doS EVENToS ESPorTiVoS rEaliZadoS PEla SEcrETaria 
MUNiciPal dE ESPorTE E laZEr da PrEfEiTUra dE MaraBá, as empre-
sas: clarEar SErViÇoS E coMErcio EirEli, cNPJ: 23.775.714/0001-77, 
vencedora dos itens 01, 03, 07, 09, 10, 14, 15 e 16 no valor total de r$ 
224.214,00, e a empresa: MoNTrEal coMErcio, locaÇÕES E SErViÇoS 
EirEli, cNPJ: 31.034.046/0001-55, vencedora dos itens 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12 
e 13 no valor total de r$ 127.393,00.  assinatura: em 20/04/2022, secre-
taria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo - JosÉ NiLtoN de Medei-
ros - secretário.

Protocolo: 790325
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos - Nº 2/2022-001-PMNi

o Município de NoVa iPiXUNa - Pa, através da PreFeitUra MUNici-
PaL, por intermédio do Presidente da comissão de licitação, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: Tomada 
de Preços, tipo Menor Preço - critério de julgamento: Menor valor global, for-
ma de execução indireta, por meio de empreitada global, em Sessão Pública 
Presencial a partir das 08h00min (horário de Brasília- df) do dia 16/05/2022, 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da 
comissão de licitação da PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVa iPiXUNa. obje-
to: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo dE 01 
(UMa) PoNTE dE coNcrETo arMado SoBrE o rio ENcaNTado, localiZa-
da Na ViciNal SPal, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa. o Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município 
de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, 
no site do Portal de compras Públicas e/ou na Sala da comissão de licitação, na 
rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, Bairro: fElicidadE, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente. Nova ipixuna - Pa, 27 de abril de 2022. 
FraNQUissUeL GoMes reis - Presidente da comissão Permanente de 
Licitação. Portaria nº 052/2021 - GP.

Protocolo: 790332

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa iPiXUNa
retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pará, através da sua Pre-
feita Municipal, a sra. Maria da Graça Medeiros Matos, torna público a 
retificação de extrato de termo aditivo, publicado no IOEPA nº 39.929, de 11 
de abril de 2022, Página 202. onde se lê: (...) Extrato do 3° terceiro termo 
aditivo do contrato n° 20200165. coNTraTada: coNSTrUforT construtora 
forte lTda. Prorrogação do prazo de vigência do contrato 20200165 Leia-se: 
(...) Extrato do 1° Termo aditivo do contrato n° 20210020. coNTraTada: 
Paulo da Silva Terraplanagem Eireli. Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato 20210020. Nova ipixuna - Pará, 27 de abril de 2022. Maria da Graça 
Medeiros Matos - Prefeita Municipal.

Protocolo: 790537

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM/Pa
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022 - PMo. extrato de contrato Vin-
culado ao Pregão eletrônico Nº 003/2022-PMo. objeto: contratação 
de Empresas para aquisição de caminhão caçamba Toco para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de agricultura e Pecuária do município 
de ourém/Pa contratante: Prefeitura Municipal dde ourém, Empresa con-
tratada:fibra. distribuição & logística Eireli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
29.887.078/0001-51. coNTraTo Nº 2022-2504-001, Valor: r$ 537.666,67 
(quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessen-
ta e sete centavos), celebrados entre as partes em 25/04/2022, Vigência: 
12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

iNeXiGiBiLidade Nº 003/2022 - cPL/PMo 
coNtrato: 2022-1304-001 - cPL/PMo, oriundo do Processo Licitató-
rio inexigibilidade de Licitação nº 004/2022-cPL/ PMo, coNTraTaNTE: 
Prefeitura Municipal de ourém/Pa, Empresa contratada: Márcio Belizário Sil-
va - Me, inscrita no cNPJ sob o nº 09.088.724/0001-03, objeto: contratação 
de banda “forrozão Tropykália” para a realização de show artístico musical 
no evento Verão festival do chopp 2022, que acontecerá no dia 31 de julho 
de 2022, na cidade de ourém Pará, Valor Total do contrato: r$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), celebrado entre as partes em 13/04/2022, vigência de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Francisco 
roberto Uchoa cruz - Prefeito de ourém.

Protocolo: 790336

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
eXtrato de coNtrato N° 20220300

oriGeM: toMada de PreÇo Nº tP 004/2022-FMe
coNTraTaNTE: fUNdEB
coNTraTado: ESTÂNcia PacaJá coMÉrcio dE MaTEriaiS dE coNSTrU-
ÇÃo EirEli, cNPJ: 32.366.893/0001-80.
Valor coNTraTo: r$ 359.951,34 (trezentos e cinquenta e nove mil, nove-
centos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 

SErViÇoS dE ENGENHaria oBraS dE coNSTrUÇao do MUro da QUadra 
coBErTa da EScola MUNiciPal cEcilia MErEllES da Vila araTaÚ do 
MUNicÍPio dE PacaJá/Pa a 22 KM da SEdE do MUNicÍPio dE PacaJá/Pa.
ProGraMa dE TraBalHo: Exercício 2022 Projeto 0402.123610231.2.010 
Manutenção e desenvolvimento do Ensino fundamental - fUNdEB 30%, 
Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 
4.4.90.51.99.
ViGÊNcia: 27 de abril de 2022 a 26 de abril de 2023.
daTa da aSSiNaTUra: 27 de abril de 2022.

Protocolo: 790344

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
toMada de PreÇo N° tP 004/2022-FMe

aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: ToMada dE PrEÇo nº TP 
004/2022-fME. Sendo seu objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEciali-
Zada Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE ENGENHaria oBraS dE coNS-
TrUÇao do MUro da QUadra coBErTa da EScola MUNiciPal cEcilia 
MErEllES da Vila araTaÚ do MUNiciPio dE PacaJá/Pa a 22KM da SEdE 
do MUNiciPio dE PacaJá/Pa.
VENcEdor: ESTaNcia PacaJá coMErcio dE MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo 
EirEli, cNPJ: 32.366.893/0001-80 com o valor total de r$ 359.951,34 (tre-
zentos e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e 
quatro centavos, conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo 
a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - MarK JoNNY SaNToS SilVa, Secre-
tário Municipal de Educação - PacaJá/Pa, 27 de abril de 2022.

reVeLiNo LoPes de soUsa
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 790340

UNdo MUNiciPaL de edUcaÇao
ordeM de iNÍcio de serViÇo

coNtrato N° 20220300.
oriGeM: toMada de PreÇo Nº tP 004/2022-FMe.

coNTraTaNTE: fUNdEB.
coNTraTada: ESTÂNcia PacaJá coMÉrcio dE MaTEriaiS dE coNSTrU-
ÇÃo EirEli cNPJ: 32.366.893/0001-80.
Valor liciTado r$ 359.951,34 (trezentos e cinquenta e nove mil, novecen-
tos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)
daTa dE iNÍcio da oBra: 28/04/2022.

Protocolo: 790341
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00028  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos  
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

objeto: aquisição de material didático e pedagógico, para atender aos alunos 
da rede Municipal de Ensino infantil e fundamental i. considerando que o 
edital por não ter sido alimentado no portal de compras públicas onde estaria 
sendo realizado, fica SUSPENSa para Nova abertura no dia 11/05/2022 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 - centro. 
Pgm: 28/04/2022. elmaicon souza da conceição - Pregoeiro. Portaria 
n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 790345
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de aLteraÇÃo 

Na publicação circulada no d.o.U seção 3 pág. 261, doE/Pa pág. 129 e 
diário do Pará pág. B12 em 20/04/2022, referente ao aviso de licitação da 
Tomada de Preço nº 006/2022. objeto: construção de Empresa para realizar 
a adequação de Estradas Vicinais no Município de Placas/Pa. a Prefeitura Mu-
nicipal de Placas, através da comissão Permanente de licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, a alteração do Edital da Tomada de Pre-
ços nº 006/2022, no que tange o item09 (n) (proposta de preços) do edital 
, assim alterando a data de abertura para o dia 16/05/2022, às 09hs00min 
com base no art.21 §4º da lei 8.666/93. a errata na íntegra encontra-se no 
diário online do Município em: https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. 
shayane Nayara Farias Kostov - Presidente cPL.

Protocolo: 790346
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA DE PEDRAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PoNta de Pedras
coNcUrso PÚBLico 01/2019 

editaL de coMUNicaÇÃo de VaLidade 
a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, no uso de suas atribuições 
legais e na forma do Edital nº 02/2022 - retificado, resolve informar sobre a 
validade do concurso consoante prevê o item 16.5 do referido edital: 1 - Edital 
nº 1/2019 para os todos os cargos, exceto aos de nível superior do grupo de 
magistério, publicado e homologado em 28 de abril de 2022no Diário Oficial 
da União, encontra-se com validade até a da data de 28 de abril de 2022. 2 - 
Edital para os cargos de Professores, publicado e homologado em 07 de julho 
de 2020 no Diário Oficial da União, encontra-se com validade até a da data de 
07 de julho de 2022. Ponta de Pedras, 27 de abril de 2022. consuelo Maria 
da silva castro - Prefeita Municipal.

Protocolo: 790350
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL do MUNicÍPio de PriMaVera
aVisos de HoMoLoGaÇÃo. 

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-0003. 
a prefeitura Municipal do município de Primavera/Pa comunica que 
HoMoloGoU o PrEGÃo ElETrÔNico do tipo menor preço unitário. objeto: 
aquisição de Patrulha agrícola destinada a Secretaria Municipal de agricultura 
de Primavera/Pa, conforme convênio 910829/2022, celebrado a Prefeitura 
Municipal de Primavera e o Ministerio do desenvolvimento regional - Mdr, 
em favor das empresas: STarT - locacao de Maquinas e Servicos Eireli, cNPJ 
nº 27.479.602/0001-20, com os itens: 01 (r$ 68.000,00), restando fracas-
sado o item 02. data de homologação: 25/03/2022.

PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-0003
rePetiÇÃo 

a prefeitura Municipal do município de Primavera/Pa comunica que HoMo-
loGoU o PrEGÃo ElETrÔNico do tipo menor preço unitário. objeto: aqui-
sição de Patrulha agrícola destinada a Secretaria Municipal de agricultura de 
Primavera/Pa, conforme convênio 910829/2022, celebrado Entre a Prefei-
tura Municipal de Primavera e o Ministerio do desenvolvimento regional - 
Mdr, a Presente licitação Trata-Se de Uma repetição, em Virtude do fracasso 
do item 01 ocorrido na Sessão ordinária da licitação Em cumento P.E Nº 
9/2022-003, Em favor das Empresas: Start - locacao de Maquinas E Servicos 
Eireli, cNPJ nº 27.479.602/0001-20, com os itens: 02 (r$ 311.500,00). data 
de homologação: 25/03/2022. Áureo Bezerra Gomes - Prefeito Municipal 
PMP/Pa.

Protocolo: 790354
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
resULtado de JULGaMeNto

toMada de PreÇos Nº 2/2022-002 
Processo adMiNistratiVo Nº 20220304-01GaB /GaB/PMQ/Pa 

a Prefeitura Municipal de Quatipuru, informa aos interessados o resul-
tado de análise da documentação de habilitação, realizado em sessão pú-
blica nos dias 19/04/2022 e 26/04/2022, na forma que segue abaixo: alfa 
Construção Civil E Serviços Topográficos Eireli, CNPJ: 24.977.627/0001-
65 - Habilitada; inovar construções E Serviços de Edifícios Eireli, cNPJ: 
32.967.822/0001-32 - inabilitada; Terra luz construções E Serviços ltda - 
Epp,  cNPJ: 14.045.720/0001-88-Habilitada; Pereira & Teixeira construções 
civis E reforma Em Geral ltda, cNPJ: 14.766.355/0001-09- Habilitada. ana-
lise das propostas de preços realizado em sessão pública no dia 26/04/2022, 
na forma que segue abaixo: Alfa Construção Civil E Serviços Topográficos 
Eireli, CNPJ: 24.977.627/0001-65 - Desclassificada; Terra Luz Construções E 
Serviços Ltda - Epp, CNPJ: 14.045.720/0001-88-Classificada; Pereira & Tei-
xeira construções civis E reforma Em Geral ltda, cNPJ: 14.766.355/0001-
09- Classificada. A empresa Alfa Construção Civil E Serviços Topográficos Ei-
reli, cNPJ: 24.977.627/0001-65, manifestou intenção de recurso. conforme o 
art. 109, inciso i, alínea “a”, da lei nº 8.66/93, abre ser o prazo recursal. Será 
publicada a reabertura da Sessão após o julgamento dos recursos e contrar-
razões. Maria ruth carvalho Pereira- Presidente cPL/PMQ.

Protocolo: 790372

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

aViso de ProrroGaÇÃo
 PreGÃo eLetrÔNico Nº 005-2022-PMsiP

o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, no uso 
de suas atribuições legais torna público que prorroga o prazo de abertura 
do certame em epígrafe, cuja Sessão de abertura era prevista para ocorrer 
em 28 de abril de 2022 deixando consignados os termos e prazos previstos 
a seguir: objeto: contratação de empresa especializada em serviços de Ge-
orreferenciamento com GPS Geodésico e confecção de mapa georreferencia-
do com imagem de drone/Vant da Mancha Urbana da sede do município de 
Santa izabel do Pará, distrito de caraparú e distrito de americano, para a 
implementação da légua Patrimonial Urbana, assim como levantamento com 
GPS de navegação e elaboração de planta e memorial descritivo das áreas 
denominadas Vila da areia Branca, Vila de Moema, Vila de conceição do itá, 
Vila cumaru e Vila de Tacajós; Nova data da Sessão: 11 de maio de 2022; 
Horário: 10:00 H (Horário de Brasília); local: Portal de compras do Governo 
federal – www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG: 455288)

Santa izabel do Pará, 27 de abril de 2022.
rosiNaLdo Ferreira de Freitas

Protocolo: 790490

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA LUZIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta LUZia do ParÁ
retiFicaÇÃo 

No aviso de LicitaÇÃo publicado no doE/Pa nº 34.948 de 27/04/2022, 
nº do protocolo 789848, Pág 131. oNde se LÊ: Pregão Eletrônico SrP nº 
15/2021 PMSlP. Leia-se: Pregão Eletrônico SrP nº 15/2022 PMSlP e oNde 
se LÊ: data abertura 09/05/2022. Leia-se: abertura 10/05/2022. edielma 
ramos canto - Pregoeira.

Protocolo: 790378

.

.

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 referen-
te ao aviso de licitação referente Pregão eletrônico 007/2022, circulada no 
d.o.U seção 3 Pág. 326, terça-feira, 26 de abril de 2022; doE/Pa pág. 155, 
terça-feira, 26 de abril de 2022 e diário do Pará Pág. B13, terça-feira, 26 de 
abril de 2022, cujo objeto: registro de Preço Para futura e Eventual contrata-
ção de Serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação 
pública do Municipio de Santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será em 06 de Maio de2022 
por meio do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brUaSG: 
980531, às 09:00hs. Leia-se: a Sessão de recebimento de propostas, análi-
se e julgamento será em 09 de Maio de 2022 por meio do endereço eletrôni-
co www.comprasgovernamentais.gov.br UaSG: 980531, às 09:00hs. carlos 
cleberson Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Extrato de contrato referente a Tomada de Preço nº 2/2021-
00001, circulada no d.o.U seção pág.281, terça-feira, 30 de novembro 2021; 
doE/Pa. Pág. 161, terça-feira, 30 de novembro 2021 e diário do Pará Pág. 
B15, terça-feira, 30 de novembro 2021, cujo objeto: contratação de Empresa 
Especializada em Serviços de Engenharia e construção e Serviços de Enge-
nharia Visando a construção e reformas de Pontes em Madeira localizadas 
no Município de Santa Maria do Pará, de acordo com os projetos, Planilhas 
orçamentárias e cronograma físico - financeiro. oNde se LÊ: contrato no 
20210346. Valor Total: r$ 536.362,09 (quinhentos e trinta e seis mil tre-
zentos e sessenta e dois reais e nove centavos). data de assinatura: 12 de 
novembro de 2021.Vigência: 12 de novembro de 2021 a 11 de fevereiro de 
2022. Leia-se: contrato no 20210346. Valor Total: r$ 530.825,03 (quinhen-
tos e trinta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos). data de 
assinatura: 12 de novembro de 2021. Vigência: 12 de novembro de 2021 
a 11/02/2022. carlos cleberson Ferreira da silva- Presidente da cPL
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Extrato de contrato referente a ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-
00001, circulada no d.o.U seção 3 pág.281, terça-feira, 30 de novembro 
2021; doE/Pa pág. 161,terça-feira, 30 de novembro 2021 e diário do Pará 
Pág. B15, terça-feira, 30 de novembro 2021, cujo objeto: contratação de 
Empresa Especializada em Serviços de Engenharia e construção E Serviços 
de Engenharia Visando a construção E reformas de Pontes Em Madeira lo-
calizadas no Município de Santa Maria do Pará, de acordo com os projetos, 
Planilhas orçamentárias e cronograma físico - financeiro. oNde se LÊ: a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referente ao aviso 
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de licitação Tomada de Preço nº 2/2021-00001. Leia-se: a Prefeitura Muni-
cipal de Santa Maria do Pará publica errata referente ao aviso de Extrato de 
contrato Tomada de Preço nº 2/2021-00001. carlos cleberson Ferreira da 
silva- Presidente da cPL
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Homologação ToMada dE PrEÇo Nº 2/2021-00001, circulada 
no d.o.U seção 3 Pág.267, quarta-feira, 10 de Novembro 2021; doE/Pa Pág. 
161, quarta-feira, 10 de Novembro 2021, cujo objeto: contratação de Em-
presa Especializada em Serviços de Engenharia e construção e serviços de 
engenharia visando a construção E reformas de Pontes Em Madeira locali-
zadas No Município de Santa Maria do Pará, de acordo com os projetos, Pla-
nilhas orçamentárias E cronograma físico - financeiro. oNde se LÊ: Valor 
r$ 536.362,09(quinhentos e trinta e seis mil trezentos e sessenta e dois reais 
e nove centavos). Leia-se: Valor r$ 530.825,03(quinhentos e trinta mil, 
oitocentos e vinte e cinco reais e três centavos). carlos cleberson Ferreira 
da silva- Presidente da cPL.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente 
ao aviso de Homologação e adjudicação referente a Tomada de Preço nº 
2/2021-00002, circulada no d.o.U Pág.271, quarta-feira, 27 de abril de 2022 
e doE/Pa Pág. 155, terça-feira, 26 de abril de 2022, cujo objeto: contrata-
ção de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia E construção civil 
Visando construção de Quadra coberta no distrito de Taciateua No Município 
de Santa Maria do Pará em conformidade com a Proposta 006833/2019 con-
vênio de n° 886790/2019 Entre o Ministério da cidadania e a Prefeitura de 
Santa Maria do Pará/Pa, de acordo com os Projetos, Planilhas orçamentárias 
e cronograma físico - finançeiros. oNde se LÊ: a Prefeitura Municipal de 
Santa Maria do Pará publica errata referente ao aviso de licitação Tomada 
de Preço nº 2/2021-00002. Leia-se: a Prefeitura Municipal de Santa Maria 
do Pará publica errata referente ao aviso de Homologação e adjudicação da 
Tomada de Preço nº 2/2021-00002. carlos cleberson Ferreira da silva- 
Presidenta da cPL.

Protocolo: 790389

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

reFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 019/2022/NLcc/seMiNFra 
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. re-
solve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para a aquisição de tubos de concreto e bloco de 
concreto para atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestru-
tura - SEMiNfra, o Sr. lucas Queiroz reis, Técnico em Engenharia, decreto 
nº 104/2021 - GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura 
- SEMINFRA. ART. 2º - Fica designado para o presente Contrato como fiscal 
substituto o Sr. Elvis Portela de aguiar, assessor Técnico de Engenharia ii, de-
creto nº 103/2021-GaP/PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestru-
tura. arT. 3º Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada 
as demais disposições em contrário.  rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 18 de abril de 2022. daNieL GUiMarÃes 
siMÕes secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 790396

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022 - seMsa 
objeto: aquisição de Equipamentos Permanentes E Mobília Para Suprir a 
Necessidade do centro de atenção Psicossocial infanto Juvenil- caps i Que 
Será Implantado No Municipio De Santarém, conforme especificações cons-
tantes no Edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 28/04/2022 
a partir das 09h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 11/05/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br 
Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

Protocolo: 790409

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 020/2022/NLcc/seMiNFra 
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. re-
solve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para fornecimento de tijolo cerâmico de 6 furos 
0,90x0, 14x0,24 cm para atender as necessidades da SEMiNfra, o Sr. lucas 
Queiroz reis, Técnico em Engenharia, decreto nº 104/2021 - GaP/PMS, lo-
tado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica 
designado para o presente Contrato como fiscal substituto o Sr. Elvis Portela 
de aguiar, assessor Técnico de Engenharia ii, decreto nº 103/2021-GaP/
PMS, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura. arT. 3º Esta porta-
ria produz efeito na data de sua publicação, revogada as demais disposições 
em contrário.  rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. 
Santarém, 18 de abril de 2022. daNieL GUiMarÃes siMÕes secretário 
Municipal de infraestrutura

Protocolo: 790402

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
eXtrato de coNtrato

PreGÃo eLetroNico Nº 001/2022-seMMa
objeto: aquisição de material de expediente e informática, para atender a 
Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, e órgãos a ela vinculados. 
contrato Nº 004/2022-SEMMa. Partes: Secretaria Municipal de Meio ambien-
te e aNdrESSa riBEiro doS SaNToS. Valor Global: r$ 200.000,00. Vigên-
cia: 25/04/2022 a 24/04/2023. contrato Nº 005/2022-SEMMa. Partes: Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente e f M dE liMa TraNSPorTE -ME. Valor 
Global: r$ 636.000,00. Vigência: 25/04/2022 a 24/04/2023.

João antônio Paiva de albuquerque
Secretário

Protocolo: 790406

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

eXtrato de credeNciaMeNto 01/2022
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-03/PMsda

objeto: Credenciamento para contratação de profissionais para prestarem 
serviços de coordenador de núcleo, profissional de educação física e monitor/
instrutor, com carga horária de 40 horas semanais, visando a implementação 
e desenvolvimento do projeto esportivo no Município de São domingos do 
Araguaia-PA, conforme convênio n° 920372/2021, firmado entre a prefeitura 
municipal e o ministério da cidadania. Valor: 63.499,90 (sessenta e três mil 
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos). fundamentação 
legal: art. 25, inciso ii da lei nº 8.666/93 e suas alterações. declaração de 
Iinexigibilidade: Emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada 
pela Sra. cleuzimar Gonçalves de oliveira, na qualidade de ordenadora de 
despesas da Prefeitura Municipal. São domingos do araguaia - Pa, 18 de 
abril de 2022.

Joaquim cezário Pereira Junior
Presidente da comissão de licitação

Prefeitura Municipal

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20220095

objeto: Credenciamento para contratação de profissionais para prestarem 
serviços de coordenador de núcleo, profissional de educação física e monitor/
instrutor, com carga horária de 40 horas semanais, visando a implementação 
e desenvolvimento do projeto esportivo no Município de São domingos do 
Araguaia-PA, conforme convênio n° 920372/2021, firmado entre a prefeitura 
municipal e o ministério da cidadania. Valor: 24.466,70 (vinte e quatro mil 
quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). fundamentação 
legal: art. 25, inciso ii da lei nº 8.666/93 e suas alterações. declaração de 
Iinexigibilidade: Emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada 
pela Sra. Elizane Soares da Silva, na qualidade de ordenadora de despesas. 
São domingos do araguaia - Pa, 18 de abril de 2022. 
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2022 atividade 0110.278120007.2.053 apoio a atividade desporti-
vas e de Lazer, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Tercei-
ros Pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99.

coNtrato Nº 20220096
objeto: Credenciamento para contratação de profissionais para prestarem 
serviços de coordenador de núcleo, profissional de educação física e monitor/
instrutor, com carga horária de 40 horas semanais, visando a implementação 
e desenvolvimento do projeto esportivo no Município de São domingos do 
Araguaia-PA, conforme convênio n° 920372/2021, firmado entre a prefeitu-
ra municipal e o ministério da cidadania. Valor: 23.438,90 (vinte e três mil 
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos). fundamentação legal: 
art. 25, inciso ii da lei nº 8.666/93 e suas alterações. declaração de iinexi-
gibilidade: Emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada pela 
Sra. Elizane Soares da Silva, na qualidade de ordenadora de despesas. São 
domingos do araguaia - Pa, 18 de abril de 2022. 
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2022 atividade 0110.278120007.2.053 apoio a atividade desporti-
vas e de Lazer, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Tercei-
ros Pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99.

coNtrato Nº 20220097
objeto: Credenciamento para contratação de profissionais para prestarem 
serviços de coordenador de núcleo, profissional de educação física e monitor/
instrutor, com carga horária de 40 horas semanais, visando a implementação 
e desenvolvimento do projeto esportivo no Município de São domingos do 
Araguaia-PA, conforme convênio n° 920372/2021, firmado entre a prefeitura 
municipal e o ministério da cidadania. Valor: 15.593.30 (quinze mil quinhen-
tos e noventa e três reais e trinta centavos). fundamentação legal: art. 25, 
inciso ii da lei nº 8.666/93 e suas alterações. declaração de iinexigibilidade: 
Emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada pela Sra. Eliza-
ne Soares da Silva, na qualidade de ordenadora de despesas. São domingos 
do araguaia - Pa, 18 de abril de 2022. 
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2022 atividade 0110.278120007.2.053 apoio a atividade desporti-
vas e de Lazer, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. De Tercei-
ros Pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.99.

Protocolo: 790413
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro aditivo ao contrato Nº 20220071, que objetiva a alteração con-
tratual no valor de r$ 94.153,00 (noventa e quatro mil, cento e cinquenta 
e três reais), nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘a’, da lei federal nº 
8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de r$ 601.418,50(seis-
centos e um mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Pregão 
Eletrônico PE059/2021 - SrP - W c SETUBal EirEli - objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE PEÇaS ElÉTricaS E 
MaTEriaiS ElÉTricoS Para VEÍcUloS lEVES E MaQUiNaS PESadaS, Para 
aTENdEr aS SEcrETariaS: SEMoB E SEMUrB. contratante: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 25/04/2022 a 31/12/2022. 
data de assinatura do contrato: 25/04/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 790417

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAILÂNDIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de taiLÂNdia
cNPJ: 22.941.355/0001-18

Torna público que requereu na Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e 
Meio ambiente de Tailândia, a renovação da licença de operação (lo) para 
a atividade de Beneficiamento de leite e industrialização de leite e derivados 
(iogurte, leite, sorvete, coalhada etc.), na cidade de Tailândia/Pa.

Protocolo: 790420

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
PreGÃo eLetrÔNico - srP Nº 9/2022-2704001 

Tipo menor preço unitário. registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
Materiais de expediente, visando atender às necessidades da Prefeitura municipal 
de Tomé-açu e demais secretarias que compõem a esfera administrativa municipal. 
data de abertura: 11/05/2022 às 09:00 h no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido site, no Mural 
de licitações/TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - 
Hugo Leonardo Pontes. Pregoeiro - tomé-açu / Pa, 28/04/2022.

Protocolo: 790425

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00025 Processo administrativo 
Nº 20220025. oBJETo: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de material hospitalar, insumos e 
correlatos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. data da abertura: 11 de maio de 2022. Horário 09 horas 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se disponível 
no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 
12 horas e portal do TcM/Pa.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
Processo: 92022007; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220023, refe-
rente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00007; objeto: registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de Material esportivo para atender o fundo Muni-
cipal de Educação, fundo de desenv. Educação Básica/fUNdEB, fundo Muni-
cipal de assistência Social e Secretaria Municipal de Esporte, lazer, cultura E 
Turismo, fornecedor: E da S lEao EirEli, Valor: r$ - 205.111,00 (duzentos 
e cinco Mil e cento e onze reais); fornecedor: EdUcaNdo coMErcio dE 
arTiGoS PEdaGoGicoS lTda r$ - Valor r$ - 321.376,50 (Trezentos e Vinte 
e Um Mil e Trezentos e Setenta e Seis reais e cinquenta centavos). Vigên-
cia:12 meses, contados de 06/04/2022 à 06/04/2023.
Processo 20220018; Espécie: ata de registro de Preço nº 20220021, re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 9/2022-00018; objeto: Preços para seleção 
de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de vasilhame e 
gás de cozinha para suprir a demanda das Secretarias e fundos Municipais 
da Prefeitura de Uruará, fornecedor: PoSTo dE GaS aVEllar EirEli Valor 
r$ - 388.430,00 (Trezentos e oitenta e oito Mil e quatrocentos e Trinta reais). 
Vigência: 12 meses, contados de 26/04/2022 à 26/04/2023.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: Pregão Eletrônico 9/2021-00043; coNTraTo Nº: 20229232 coN-
TraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE Valor ToTal: r$ 11.640,00 (onze 
Mil e Seiscentos e Quarenta reais), coNTraTo Nº: 20229233 coNTraTaNTE: 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUará Valor ToTal: r$ 659,00 (Seiscentos e 
cinquenta e Nove reais), coNTraTo Nº: 20229234 coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social Valor ToTal: r$  435,00 (Quatrocen-
tos e Trinta e cinco reais), coNTraTo Nº: 20229235  coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE EdUcaÇÃo Valor ToTal: r$ 6.770,00 (Seis Mil e Setecen-
tos e Setenta reais), coNTraTo Nº: 20229236 coNTraTaNTE: fUNdo dE 
dESENV. EdUcaÇÃo BáSica/fUNdEB Valor ToTal: r$ -32.900,00 (Trinta 
e dois Mil e Novecentos reais), coNTraTo Nº: 20229237 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiENTE Valor ToTal: r$ 935,00 (Novecen-
tos e Trinta e cinco reais), coNTrada: l. a. QUEiroZ EirEli.
coNtrato Nº: 20229238 -  coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. EdUca-
ÇÃo BáSica/fUNdEB; Valor ToTal: r$ - 267.869,20 (duzentos e Sessenta 
e Sete Mil, oitocentos e Sessenta e Nove reais e Vinte centavos), coNTraTo 
Nº: 20229239 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor 
ToTal: r$ - 84.504,00 (oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Quatro reais).; 
coNTraTo Nº: 20229240 coNTraTaNTE: fUNdo dE MUNiciPal dE aSSiS-
TÊNcia Social; Valor ToTal: r$ - 1.200,00 (Um Mil e duzentos reais); 
coNTraTo Nº: 20229241 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaUdE; 
Valor ToTal: r$ - 27.604,60 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Quatro reais e 
Sessenta centavos); coNTraTo Nº: 20229242 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE UrUará; Valor ToTal: r$ - 2.200,00 (dois Mil e duzentos 
reais); coNTraTo Nº: 20229243 Valor ToTal: r$ 1.150,00 (Um Mil e cen-
to e cinquenta reais) coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE MEio aMBiEN-
te; coNtratada: GrÁFica VisÃo Ltda.
coNtrato Nº: 20229244 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
UrUará Valor ToTal: r$ 1.568,00 (Mil Quinhentos e Sessenta e oito re-
ais) coNTraTo Nº: 20229245 coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENVolV. EdU-
caÇÃo BáSica/fUNdEB; Valor ToTal: r$ 15.680,00 (Quinze Mil e Seiscen-
tos e oitenta reais) coNTraTo Nº: 20229246 coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE MEio aMBiENTE; Valor ToTal: r$ 156,80 (cento e cinquenta 
e Seis reais e oitenta centavos); coNTraTo Nº: 20229247 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ 3.920,00 (Três Mil e 
Novecentos e Vinte reais) coNTraTo Nº: 20229248 coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social; Valor ToTal: r$ 784,00 (Setecentos 
e oitenta e Quatro reais) coNTraTo Nº: 20229249 coNTraTaNTE: fUNdo 
MUNiciPal dE SaÚdE; Valor ToTal: 4.704,00 (Quatro Mil e Setecentos e 
Quatro reais) coNTraTada: aMaZoNaS coMErcio dE adESiVoS E BriN-
dES lTda. coNTraTo Nº: 20229250 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
SaÚdE Valor ToTal: r$ 108.258,00 (cento e oito Mil e duzentos e cinquen-
ta e oito reais); coNTraTo Nº: 20229251 coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MU-
NiciPal dE UrUará Valor ToTal: r$ 14.775,00 (Quatorze Mil e Setecentos 
e Setenta e cinco reais); coNTraTo Nº: 20229252 coNTraTaNTE: fUNdo 
dE dESENV. EdUcaÇÃo BáSica/fUNdEB Valor ToTal: r$ 29.000,00 (Vin-
te e Nove Mil); coNTraTo Nº: 20229253 coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal 
dE MEio aMBiENTE Valor ToTal: r$ - 6.639,00 (Seis Mil e Seiscentos e 
Trinta e Nove reais);coNTraTo Nº: 20229254 coNTraTaNTE: fUNdo MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo Valor ToTal: r$  97.622,00 (Noventa e Sete Mil e 
Seiscentos e Vinte e dois reais); coNTraTo Nº: 20229255 coNTraTaNTE: 
fUNdo MUNiciPal dE aSiiSTÊNcia Social Valor ToTal: r$ - 19.410,00 
(dezenove Mil e Quatrocentos e dez reais); coNTraTada: r B coMUNica-
ÇÃO VISUAL EIRELI. OBJETO: aquisição de material gráfico, prestação de 
serviços de impressão, acabamento gráfico e encadernações para suprir a 
demanda das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Uruará ; Vi-
GÊNcia: 20/04/2022 à 30 /12/2022.
oriGeM: Pregão Eletrônico 9/2022-00012-SrP; coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE adMiNiSTraÇÃo; coNTraTo nº: 20229258; coN-
TraTada: dElTa VEÍcUloS lTda; Valor ToTal: r$ 227.904,00 (duzen-
tos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Quatro reais); oBJETo: aquisição de 
veículo para atender a demanda da Secretaria Municipal de administração, 
de acordo com transferência especial de emenda parlamentar do programa 
nº 202141820002 e 090320211, conforme especificações e condições cons-
tantes abaixo e de acordo P.E. nº 9/2022-0012- e seus anexos.. ViGÊNcia: 
25/04/2022 à 30/12/2022.
oriGeM: Pregão Eletrônico 9/2022-00010-SrP; coNTraTo nº: 20229256; 
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo; Valor ToTal: r$ 
42.125,00 (Quarenta e dois Mil e cento e Vinte e cinco reais ); coNTraTo 
nº: 20229257; coNTraTaNTE: fUNdo dE dESENV. da EdUcaÇÃo BáSica 
- fUNdEB Valor ToTal: r$ r$ 33.120,00 (Trinta e Três Mil e cento e Vinte 
reais); coNTraTada: SaMUEl SoUZa 01858650208. oBJETo: prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, compreendendo 
os serviços mecânicos de reparação de bomba injetora, reparação de injeção 
eletrônica, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento, 
troca de óleo lubrificante e assistência de socorro mecânicos, para atender a 
demanda do fundo de desenv da Educ.Básica fundeb e fundo Municipal de 
Educação. ViGÊNcia: 25/04/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 790427

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XINGUARA

.

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 032/2022/PMX
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022/PMX

a d J U d i c a Ç Ã o
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022/PMX. considerando o resultado 
obtido na presente licitação, adJUdico a EXEcUÇÃo daS oBraS dE rE-
ViTaliZaÇÃo da fEira MUNiciPal, localizada na rua duque de caxias, s/
nº, Setor Marajoara I, para cumprir com o Convênio nº 023/2022, firmado 
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entre o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Executiva de obras 
Públicas SEDOP e este Município de Xinguara/PA, em favor da firma: Nº. 2 
- coNSTrUTora iNdUSTrial MadEiraS EirEli. Estabelecida na avenida 
Brasil, nº 1.873, Setor alto Paraná, redenção - Pará, cEP: 68.550-325, fone 
(94)99144-6222, email: tatianosott@hotmail.com, inscrita no cNPJ sob o nº. 
00.488.605/0001-73, com o valor global de r$ 3.998.052,81 (Três milhões, 
novecentos e noventa e oito mil, cinquenta e dois reais e oitenta e um cen-
tavos).

Xinguara - Pa, 27 de abril de 2022.
__________________________________________

MUNiciPio dE XiNGUara/Pa.
Moacir Pires de Faria

Prefeito Municipal
Protocolo: 790429

Processo adMiNistratiVo de LicitaÇÃo Nº 032/2022/PMX
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022/PMX

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada dE ENGENHaria, 
Para a EXEcUÇÃo daS oBraS dE rEViTaliZaÇÃo da fEira MUNiciPal, 
localizada na rua duque de caxias, s/nº, Setor Marajoara i, para cumprir 
com o Convênio nº 023/2022, firmado entre o Governo do Estado, por inter-
médio da Secretaria Executiva de obras Públicas SEdoP e este Município de 
Xinguara/Pa.
FirMa VeNcedora:
Nº. 2 - coNSTrUTora iNdUSTrial MadEiraS EirEli. Estabelecida na ave-
nida Brasil, nº 1.873, Setor alto Paraná, redenção - Pará, cEP: 68.550-325, 
fone (94)99144-6222, email: tatianosott@hotmail.com, inscrita no cNPJ sob 
o nº. 00.488.605/0001-73, com o valor global de r$ 3.998.052,81 (Três mi-
lhões, novecentos e noventa e oito mil, cinquenta e dois reais e oitenta e um 
centavos).

terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade coNcor-
rÊNcia PÚBlica Nº 001/2022/PMX, apresentado pela comissão Permanente 
de licitação. HoMoloGo-o e determino aos setores competentes as provi-
dencias que o caso requerer.

Xinguara - Pa, 27 de abril de 2022.
_________________________________________________

MUNiciPio dE XiNGUara/Pa.
Moacir Pires de Faria

Prefeito Municipal
Protocolo: 790433

.

.

ParticULares
.

serViÇo sociaL do traNsPorte - sest
UNidade B 077 - MaraBÁ/Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo Nº 010/2022

coNcorrÊNcia Nº 005/2022
o SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que re-
alizará concorrência para selecionar e contratar empresa para manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos da clínica odontológica da Unidade 
B077, com inclusão de peças, conforme necessidade de conservação, como 
especificado em edital e no Termo de Referência pelo prazo de 12 (doze) me-
ses. o recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e 
a proposta comercial será no dia 16/05/2022 às 10h. Para retirada de edital 
e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade 
B077, localizada na rodovia Br 222, Km 03 S/N, Bairro São felix iii - Ma-
rabá/Pa - cEP: 68.514-300. Maiores informações através do email: licitacao.
b077@sestsenat.org.br, contato: (94) 3322-4055.

coMissÃo de LicitaÇÃo
Protocolo: 790432

GiLBerto LUiZ LeNHard 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf n° 274066/2022 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13921/2022, com área autorizada de 493,5298 há, localizado na 
fazenda domor, no Município de aveiro Estado do Pará.

Protocolo: 790422

a GraNJa saNta JoaNa 
cPF: 024.686.112-68 

Situ Santa izabel do Pará, recebeu da SEMMa-SiP a lar n.º 07/2022 validade 
até 16/03/2027 para atividade de Granja de aves de Postura. Processo n.º 
125/2021

Protocolo: 790424

edNo Lotti 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf n° 274025/2022 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13880/2022, com área autorizada de 461,1535 há, localizado na 
fazenda chapadão, no Município de aveiro Estado do Pará.

Protocolo: 790421

reGiNaLdo Martires PiNHeiro JUNior 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf n° 274034/2022 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13890/2022, com área autorizada de 455,7825 há, localizado na 
fazenda União, no Município de aveiro Estado do Pará.

Protocolo: 790418

cesar Prado de soUZa 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a aUToriZaÇÃo Para EXPloraÇÃo 
florESTal - aUTEf n° 274027/2022 e a licENÇa dE aTiVidadE rUral - 
lar, N° 13882/2022, com área autorizada de 705,8786 há, localizado na 
fazenda Nova canaã, no Município de Santarém Estado do Pará.

Protocolo: 790419

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
aViso de LicitaÇÃo

Processo adMiNistratiVo Nº 012/2022
coNcorrÊNcia Nº 006/2022

o SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que re-
alizará concorrência para selecionar e contratar empresa especializada em 
engenharia para execução da obra de reforma do SEST - Unidade B - Nº77 
- Marabá/ Pa, situado na rodovia Br 222 – Km.03 – São felix iii, com for-
necimento de todos os serviços, ferramentas e materiais necessários à com-
pleta execução deste objeto, e limpeza final da área. O recebimento dos en-
velopes contendo a documentação e a proposta será no dia 18/05/2022, às 
10h00min. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os inte-
ressados deverão dirigir-se a Unidade B77 Marabá/Pa, em até 02 (dois) dias 
antes da data acima mencionada, das 08h30min às 17h30min ou solicitar por 
e-mail licitacao.b077@sestsenat.org.br.

coMissÃo de LicitaÇÃo
Protocolo: 790304

.

.

eMPresariaL
.

Pedido reNoVaÇÃo de LiceNÇa oPeraÇÃo
Nsa da coNceiÇÃo, ProdUÇÃo, serViÇos 
e coMercio de ÁGUa MiNeraL eireLi - ePP 

cNPJ: 11.128.845/0001-83 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa / 
Santa izabel do Pará, a renovação de licença de operação (l.o), para a atividade 
de EXPloTaÇÃo E ENVaSE dE áGUa MiNEral, com o endereço TV. SaNTa caTari-
Na, N° 1168, distrito americano, através do processo n° 88/22.

Protocolo: 790403

a siderÚrGica Norte BrasiL sa - siNoBras 
(eM recUPeraÇÃo JUdiciaL) 

cNPJ 07.933.914/0001-54 
localizada a rod. Pa 150, Km 425 distrito industrial, Município de Marabá/Pa, 
torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa a lo n° 13378/2022, processo n° 2021/20689, para 
Transporte de carvão Vegetal, com validade até 23/08/2025.

Protocolo: 790404

eMPresa: W MartiNs soares & cia Ltda-Me 
cNPJ Nº 03.137.822/0001-07 

Torna publico que recebeu a licença ambiental operacional junto a SEMMa 
- Secretaria Municipal de Meio ambiente de Uruará, Sob o Processo Numero 
163/2019-2.

Protocolo: 790405

eVerest iNd. coM. eXP. No atacado de Madeiras Ltda
cNPJ 38132170/0001-00 

Torna público que solicitou a renovação lo 8/2021 SEMMa, sob prot. 37/2022, 
ativ. Desdobro. de Madeira/Beneficiamento, Stª Barbara/PA.

eVerest iNd. coM. eXP. No atacado de Madeiras Ltda
cNPJ 38132170/0001-00 

Torna público que solicitou o licenciamento de instalações portuárias/peque-
no porte, sob. Protocolo nº 38/2022 SEMMa, Stª Barbara/Pa.

Protocolo: 790410

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 04/2022
o serviço social da indústria - sesi - departamento regional do Pará 
- cNPJ 03.768.023/0001-39, através da comissão central de licitação do 
sesi e do seNai - coceL, comunica aos interessados que está efetuando 
contratação da pessoa jurídica, associação recreativa cabana clube - cNPJ: 
63.886.204/0001-91, cujo objeto é a locação de espaço para realização de 
eventos do dia do trabalhador, no município de Barcarena/Pa , com funda-
mento no art. 10, ii do regulamento de licitações e contratos do SESi, no 
valor estimado de r$ 26.404,00.

Belém (Pa), 28 de abril de 2022.
Neilton carneiro do Nascimento

coordenador e Pregoeiro
comissão central de Licitação do sesi e seNai

E-Mail: licitacao@sesipa.org.br
Protocolo: 790412

M. MescoUto do rosario - Me 
cNPJ 22.691.419/0001-69 

Nome do estabelecimento Milly Pescados, localizada na rua Bibiano ramos, 
12-B , Vila do Treme, cEP 68600-000, Bragança,Pa, recebeu da SEMMa-Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente/PMB-Prefeitura Municipal de Bragan-
ça a licença de operação lo N° 019/2020, em 22/04/2020 e Validade até 
21/04/2022, na tipologia/atividade COEMA 120/2015-TIPOLOGIA 03-Benefi-
ciamento de pescados, mariscos e outros.

Protocolo: 790408
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Posto aJUrUteUa Ltda. 
cNPJ nº 07.919.616/0001-00 

Torna público que requereu da SEMaS lo para Transporte rodoviário de Pro-
dutos Perigosos. Processo nº 2022/12709.

Protocolo: 790397

orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo

eXercÍcio: 2022
objeto: o presente acordo de cooperação tem por objeto estabelecer parce-
ria para a viabilização de cooperação técnico-científica, visando o desenvolvi-
mento de estudos e pesquisas, com foco na concepção e eventual execução 
conjunta de projetos, empreendimentos, mecanismos e iniciativas que bus-
quem promover negócios de impacto e ecossistemas de inovação.
Valor Anual: não contempla repasses de recursos financeiros.
data da assinatura: 18/03/2022 - Vigência: 03 (três) anos.
Primeira Partícipe: instituto amazônia Viva do Brasil - iaVB 
(cNPJ:40.955.313/001-18)
Segunda Partícipe: associação BioTec-amazônia 
(cNPJ 26.791.074/0001-87).

Protocolo: 790401

Pedido de reNoÇÃo de LiceNÇa de oPeraÇÃo
LeMarc aGroMoNd iNdÚstria e coMÉrcio iNterNacioNaL 

cNPJ 20.612.931/0007-43 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal da Gestão do Meio ambien-
te e Turismo - SEMMaT/BENEVidES, a licença de operação (l.o), para BE-
NEficiaMENTo dE frUTaS, com o endereço TV SÃo JoÃo N° 44, fUNdoS, 
Bairro daS florES, através do processo n° 160/22.

Protocolo: 790393

asseMBLeia GeraL ordiNÁria
editaL de coNVocaÇÃo

o Síndico do condomínio “Miriti iNterNacioNaL GoLFe MariNa” no 
uso de suas atribuições legais, convoca todos os condôminos em dia com suas 
obrigações para reunião de assembleia Geral ordinária, que realizar-se-á no 
dia 30 de abril de 2022 (Sábado), às 9h30, em primeira convocação, às 9h45, 
em segunda, e às 10h, em terceira e última convocação, no salão de festas 
do condomínio, para com qualquer número deliberar sobre a seguinte pauta:
1-  leitura e aprovação da ata da assembleia anterior;
2-  Prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 com parecer  
do conselho condominial;
3-  Prestação de contas do período de março de 2021 a dezembro de 2021 
com parecer do conselho condominial;
4-  orçamento para exercício social de 2022;
5-  fixação do valor da taxa condominial;
6-  Eleição de Subsíndico financeiro/Vice Síndico para complemento do man-
dato em curso.
Marituba, 14 de abril de 2022.
BertraM MicHaeL artHUr HeiNZe
sÍNdico
obs1: Somente podem votar nas deliberações de assembleia e delas partici-
par os condôminos que estiverem quites com suas taxas condominiais. (art. 
1335, iii do cc);
obs2: o condômino poderá se fazer representar na respectiva assembleia por 
procurador, desde que, munido de procuração com poderes de representação;
obs3: É obrigatório o uso de máscara e ainda o distanciamento social de pelo 
menos 1,5 m entre condôminos;
obs4: a integra do presente edital estará disponível, também, no site do con-
domínio, a fim de dar publicidade ao referido ato;
Obs5: As prestações de contas estarão disponíveis para verificação mediante 
agendamento prévio com a administração do condomínio.

asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria
editaL de coNVocaÇÃo

o Síndico do condomínio “Miriti iNterNacioNaL GoLFe MariNa” no 
uso de suas atribuições legais, convoca todos os condôminos em dia com suas 
obrigações para reunião de assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á 
no dia 30 de abril de 2022 (Sábado), às 12h, em primeira convocação, às 
12h15, em segunda, e às 12h30, em terceira e última convocação, no salão 
de festas do condomínio, para com qualquer número deliberar sobre a se-
guinte pauta:
1-  Proposta de acordo da ra Empreendimentos para resolução dos débitos 
condominiais;
2-  Pavimentação asfáltica, concretagem ou bloquete para rua de entrada e  
saída do condomínio;
3-  aquisição de carroça para o trator e roçadeira para jardinagem;
4-  regulamentação de entrada de veículos pesados no condomínio;
5-  Projeto de Energia Solar, apresentação e votação;
6-  compra de equipamento para academia;
7-  compra de trator (cortador de grama);
8-  o que ocorrer.

Marituba, 08 de abril de 2022.
BertraM MicHaeL artHUr HeiNZe

sÍNdico
obs1: Somente podem votar nas deliberações de assembleia e delas partici-
par os condôminos que estiverem quites com suas taxas condominiais. (art. 
1335, iii do cc);
obs2: o condômino poderá se fazer representar na respectiva assembleia por 
procurador, desde que, munido de procuração com poderes de representação;
obs3: É obrigatório o uso de máscara e ainda o distanciamento social de pelo 
menos 1,5 m entre condôminos;
obs4: a integra do presente edital estará disponível, também, no site do con-
domínio, a fim de dar publicidade ao referido ato.

Protocolo: 790394

eXtrato de coNtrato
oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 001/2022-cP 

objeto: contratação de empresa para construção de uma maternidade Mu-
nicipal, no Município de itaituba-Pa. contratante: fundo Municipal de Saú-
de. contrato Nº: 20220153. contratada: itapacura Park & residence ltda. 
Valor total: r$ 4.001.776,13. Programa de trabalho: Exercício 2022 Projeto 
1011.103020210.1.034 Ampliação, Reforma da Rede Hospitalar, Classificação 
econômica 4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99. Vi-
gência: 20 de abril de 2022 a 13 de agosto de 2023. data da assinatura: 20 
de abril de 2022.

Protocolo: 790395

esPeraNÇa traNsP. 
serViÇo e terraPLeNaGeM Ltda-Me 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa licença de operação Nº 13337/20220, 
validade até 21/03/2027, para Transporte de carvão Vegetal, na rod. Pa 
263,s/n, Km 48, Breu Branco/Pa.

Protocolo: 790391

coNcessÃo de LiceNÇa PrÉVia e 
de iNstaLaÇÃo JP Pereira Ltda 

cNPJ N.º 30.481.526/0001-00  
Torna público que recebeu da SEMMa/BElÉM/Pa a licença Prévia N.º16/2022, 
válida até 21/08/2023 e a licença de instalação N.º 26, válida até  
21/03/2023, sob o Processo N.º 247/2022, atividade obra civis e de infra 
Estrutura, na rodovia augusto Montenegro, s/n.º, lote N.º 01, Quadra c, 
loteamento Jardim Portugal.

Protocolo: 790388

 empresa P.M.L Posto Madeireiro Ltda 
com cNPJ: 05.317.409/0001-50 

Torna público que recebeu da SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
-SEMMa - UliaNoPoliS, a licença de operação - lo nº. 002/2022, com 
validade 06/04/2024, para exercer a atividade de coMÉrcio aTacadiSTa 
dE ProdUToS iNflaMáVEiS/ QUÍMicoS E PoSToS dE SErViÇoS/ aBaSTE-
ciMENTo. Situada na rod Br 010, S/N, KM 81, Município de Ulianópolis/Pa.

Protocolo: 790384

coNcessÃo de LiceNÇa PrÉVia e 
de iNstaLaÇÃo JP Pereira Ltda 

cNPJ N.º 30.481.526/0001-00 
Torna público que recebeu da SEMMa/BElÉM/Pa a licença Prévia N.º17/2022, 
válida até 21/09/2022 e a licença de instalação N.º 27, válida até  21/03/2023, 
sob o Processo N.º 246/2022, atividade obra civis e de infra Estrutura, na 
Travessa antônio Barreto, 1733.

Protocolo: 790385

cooPerMiNerios - 
cooPeratiVa Mista de eXPLoraÇÃo 

MiNeraL e eXtratiVisMo VeGetaL de NoVo ProGresso
iNscrita No cNPJ: 11.507.678/0001-81

Situada na rua 04 de abril, n°  808, bairro Jardim Planalto, Novo Progres-
so-Pa, torna público que rEQUErEU da SEMMa/NP o pedido de renovação 
da l.o (licENÇa dE oPEraÇÃo), através do processo n° 519/2022, em 
10/03/2022 para sua atividade.

Protocolo: 790379

cooPerMiNerios - 
cooPeratiVa Mista de eXPLoraÇÃo 

MiNeraL e eXtratiVisMo VeGetaL de NoVo ProGresso
iNscrita No cNPJ: 11.507.678/0001-81 

Situada na rua 04 de abril, n°  808, bairro Jardim Planalto, Novo Progres-
so-Pa, torna público que rEQUErEU da SEMMa/NP o pedido de renovação 
da l.o (licENÇa dE oPEraÇÃo), através do processo n° 520/2022, em 
10/03/2022 para sua atividade.

Protocolo: 790381

BrasiL Bio FUeLs reFLorestaMeNto 
iNdÚstria e coMÉrcio s/a 

cNPJ 08.581.205/0005-43 
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a licença de operação nº 13326/2022, 
para atividade de Posto de abastecimento. (Processo 35229/2020). acará/Pa.

Protocolo: 790377

sPriNG iNd e coM. de Madeiras eireLi
cNPJ Nº 19.009.303/0001-01

torNa-se PUBLico: Que recebeu junto  a SEcTMa - Secretaria Municiapl 
de Tailandia - Pa a l.o. nº 005/2020- aTiVidadE: desdobro de Madeira em 
tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento - e SOLICITOU A 
rENoVaÇÃo da  l.o. Nº 005/2020 instalada na rod. Pa 150 km 136 - Vicinal 
13 a 2 km - TailaNdia - Pa

Protocolo: 790414
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